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1. UVOD: KAJ SE DOGAjA' 

Ko je januarja 2006 Evropski parlament (EP) zavrnil sprejem financne per
spektive Evropske unije (EU) 2007-2013,1 so se spet pojavili komentarji 0 krizi te 
evropske integracije. Kar navadili smo se ze na pripombe, kako je EU (spet!') v te
zavah, morebiti celo v krizi. Malee ironieno bi lahko rekli: Na zahodu nic novega! 
Odkar obstaja, je omenjena evropska integracija - ki se je v nekaj desetletjih iz Ev

ropskih skupnosti preobrazila v EU - v tezavah in v krizi, pa vedno prezivi, se ne
kako izvlece in reformira. Ce ne gre drugaee, se razsiri. 

Tudi zato vse ni tako, kot je bilo. Siritev EU na jug in na vzhod spreminja mar
sikaj; zlasti z zadnjim krogom siritve leta 2004 se je pomembno spremenilo poj
movanje evropskega zahoda - vsaj v po liticnem smislu. Razseznosti teh spre
memb in njihove zgodovinske teze se y tern trenutku verjetno niti se ne zave
damo: Kako in koliko te spremembe spreminjajo Evropo' Ali so nove clanice pos
tale del "Zahoda", koliko in kako se je stem ta spremenil' Kaj bo za ta razvoj po
menila morebitna prihodnja siritev EU? V kaj se bo EU preobrazila? Kaj in kakSna 
bo Evropa v prihodnje? KakSna bosta v Evropi v prihodnje poloiaj in vloga EU' 

Le kdo bi znal zadovoljivo odgovoriti na vsa ta vprasanja? Verjetno bomo 
nanje znali toeneje odgovoriti sele potem, ko bomo z dolocene zgodovinske dis
tance analizirali, kaj se je v tern obdobju dogajalo . Zdaj lahko Ie predvidevamo in 
ugibamo. Vendar pa poznamo nekaj parametrov, ki nam omogoCajo, da oprede
limo vsaj okvir in mogoce na podlagi predvidevanj lahko ponudimo nekaj odgo
vorov (npr. v obliki alternativnih opcij), ki nam bode v pomoc pri odlocanju. Po
gosto vodi pot do odgovorov prek novih vprasanj. 

Skoz veCino znane zgodovine Evropo oznacujeta razlienost in raznolikost, 
srecevanje in prepletanje razlicnih jezikov, kultur, religij , civilizacij ... na ravni kon
tinenta, regij in driaY, pa tudi lokalnih skupnosti. Cepray vcasih zelo pocasi in 
skoraj neopazno se razlicnost in raznolikost neprestano spreminjata in preobra
iata - Y slehernem okolju in v vseh easovnih / zgodovinskih obdobjih; v prelo
mnih in dinamienih obdobjih so te spremembe lahko velike in zelo hitre; vseka
kor pa gre za dejavnike, ki pomembno vplivajo na naravo druzbe in odnose v 
njej, na njen druzbeni trenutek in na njen razvoj. V casu "globalizacije", ko svet 
postaja vse bol; povezan in se zata zdi vse manjsi, razlicnost in raznolikost v tudi 
Evropi narascata - zdi se, da vse hitreje in vse bolj. 

Zato ne preseneea, da se med stevilnimi vprasanji 0 prihodnosti Evrope in ev-

* * * 
1 Gle;: bnp·/ /wwwcuroparl ell jotinewslrxpert/jofQpreSS nageI0 314115-1&1-}9Q).2QQ6Q118rpR04414-18..Q]-
2006.20Q(l-tme/defayll en him (20. 01. 2006). 
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ropskih integracij vse bolj pogosto zastavlja tudi vprasanje uspesnega urejanja in 
upravljanja razHenosti - razHenosti in raznoHkosti v vseh njunih dimenzijah. Ce 
hate Evropa preiiveti in se uspesno povezovati, potem mora razlicnost sprejeti in 
upostevati. Pri tern ne zadosca, da razHenost zgolj formal no razglasi za temeljno 
vrednoto in njeno spostovanje opredeli kot enD temeljnih nacel, ampak jo mora 
sprejeti, ponotranjiti, spostovati, ziveti in jo razumeti kat ena svojih najpomemb
nejsih primerjalnih prednosti, pa tudi kot podlago svoji, evropski demokraciji na 
vseh ravneh. 

Ta prispevek se ukvarja pray z vprasanjem, kako je razllmost In raznollkost 
mogoce urejali In upravljati(?) - zlasti v kontekstu nadaljnjega razvoja EU, a tudi 
sirse in na drugih ravneh. Razprava 0 tern je se zlasti aktualna v kontekstu razprav 
o usodi Pogodbe 0 ustavi za Evropo ter 0 potrebnih institucionalnih reformah in 
preobrazbi, ki naj omogoCijo in uokvirijo nadaljnji razvoj te integracije. Pri tern 
kot (vsaj delni) odgovor, predvsem pa kot moi no in predvidoma ueinkovito sred
stvo aVlor ponuja model asimetricnega odlocanja, ki naj EU pa tudi njenim elani
cam omogoCi, da bolje izrazijo in uveljavijo svoje razliene interese, da sisteme bolj 
prilagodijo obstojeCim asimetrijam in razlicnostim - tako da lahko bolj uspesno 
upostevajo, uveljavljajo in spostujejo vse stevilne razlienosti in raznolikosti. 

2. DlAGNOZA: ALIJE KDO ZBOLEL? 

Kadar govorijo 0 problemih in krizi EU, omenjajo vrsto teiav, med katerimi sta 
bili v zadnjem casu najvec pozornosti deleini dye. 

Eno smo ie omenili: sprejemanje financne pe rspektive EU (2007-2013). Prva 
reakcija na kompromis, dosezen ob koncu britanskega predsedovanja v letu 2005, 
je bila olajsanje. Mnogi so mislili, da je bila z doseienim kompromisom teiava re
sena in jih ni prevec skrbelo, da so v EP glasno govorili 0 moini zavrnitvi taksne 
resitve. V teh napovedih in tudi v morebitni zavrnitvi perspektive so videli pred
vsem poskus EP, da bi ta utrdil svojo zakonodajno vlogo in evropski javnosti po
sial jasno sporocilo, kako porn em ben je za EU, hkrati pa tudi opozoril na neka
tere bistvene slabosti sprejetega kompromisa. Temu lahko - kot veCini kompromi
SOY - ocitamo marsikaj: obseg sredstev in njihova struktura sta - po mnenju mno
gih - premalo razvojna, zlasti pa so bistveno manjsa od napovedanih in potreb
nih sredstva za uresnicenje lizbonske strategije,2 pri eemer se zlasti skrbi premalo 
sredstev, namenjenih za razvoj, raziskave in znanost, ki naj bi bili kljucni dejavniki 
za doseganje cilja, da bi EU postala najuspesnejsa in najbolj razvita trg in druiba 

* * * 
2 Glej opr.: bttp·!fwwwCII jm/jovest-jo-rgsearcbl in hlro.j!europa c!! jot/ growtba odjobsliodcx eo btm (20. 01. 
2006). 
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na svetuj ohranja razvojoo neuravnotezenost proracuna EU, katerega struktura in 
narava se ne spreminjata bistveno, predvsem pa predIog ne posega radikalno v 
sporno skupno kmetijsko politiko in ne zmanjsuje dovolj britanskega proraeun
skega rabara; razvojna in strukturna sredstva - zlasti tista, ki so predvidena za 
nove Clanice - so manjsa od pricakovanih in zelenih, itd. Ceprav so dri3ve clanice 
podprle doseieni kompromis in bo verjetno v letu 2006 doseien dogovor ter bo 
finanena perspektiva (mogoee nekoliko spremenjena in malo poveeana) tudi 
sprejeta, pa ostaja kljucno vpraSanje, kako bo takSna finanena perspektiva lahko 
preprecila nadaljnje zaostajanje Evrope in padec njene konkurencnosti v global
nih svetovnih okvirih, ce se EU in njene (ianice ne boda mogle dogovoriti 0 ka
reniti reformi proracuna in financiranja EU ter 0 skupnih ukrepih, ki naj pospe
sijo njihov tehnoloskl in gospodarski razvoj ter izboljsajo njihovo konkurenenost. 
V tern kontekstu kaie razumeti tudi razmisljanja avstrijskega predsedstva, kl sicer 
niso nova, da bi kazalo razmisljati 0 uvedbi posebnega davka EU, ki bi omogocil 
ojena nepos red no financiranje in vecjo proracunsko neodvisnost. 

Druga kljucna teiava, ki ji born - v nekoliko sirsem kontekstu - namenil nekaj 
pozornosti v nadaljevanju tega prispevka, je zastoj v postopku ratifikacije Po
godbe 0 ustavi za Evropo,3 zaradi katerega so zastala tudi razmiSljanja 0 potreb
nih nadaljnjih institucionalnih in pravnih reformah. Postopek ratifikacije in sarno 
besedilo Pogodbe so nekateri razglasili ie "za mrtva", ko je bila Pogodba zavr
ojena na referendumih v Franciji in na Nizozemskem, ceprav je ze nekaj 
(natancneje 13)4 drzav pogodbo ratificiralo. Nedavni referendumskl sprejem Po
godbe v Luksemburgu je spet vlil nekaj upanja in postopku ratifikacije vdihnil 
nekaj "zivljenja". Vendar bi iz programa avstrijskega in finskega predsedovanja 
EU v letu 2006 lahko sklepali, da ti driavi Pogodbi ne bosta namenjali osrednje 
pozornosti in da tudi strategija, kako preseci zastoj v postopku njene ratifikacije, 
se ni jasno opredeljena.5 Najpogosteje se slisi, da bi bilo treba s postopkom ratifi-

*** 
3 Pogodba 0 ustavi za Evropo (2004/C 310/01). (Uradni list Evropske unije, Slovenska izdaja, C 310, Zvezek 47, 
16. december 2006.) (Za slovensko besedilo glej npr.: 
bttp·ljeumpa en jot/em lexllexlIOHtm! dO~J!(j~0I-C'20Q4-3JQ'SOM·SI ·HTMI (20.01.2006»). 
4 Glej: http·//eurooa.euint/consljtlujon/ralifiqlion en hIm (25. 01. 2006). 
5 Glcj npr: http·//wwweu20Q6.at/enCfhe Council Presidencyjpriorities Programmeslindex html 
in bup-llwwwen2006 at/jodudeslQQwnlpad Qok!!weme(Q512drf.lft operatjQoalprogrammeEN pdf (20. 01. 

2006). Tako program avstrijskega in finskega predsedovanja EU v letu 2006 0 sprejemanju Pogodbe pi~e: 
"2. CONsnnmONAL TREATY 
JnJune 2005, following discussions by Heads of State or Government on the process of ratification of the Con
stitutional Treaty, there was agreement on the need to organise national debates as part of a period of reflec
tion, and to carry out an overall assessment of these debates in the first half of 2006 and to agree on how to 

proceed. 'Ine necessary preparations will be undertaken to enable this assessmenl to be carried out It will be 
followed up as appropriate during the second half of 2006 depending on its outcome." (Operational Pro
gramme of the Council for 2006 submitted by the incoming Austrian aod Finnish Presidencies. (COUNCIL OF 
THE EUROPEAN UNION, Brussels, 22 December 2005. 16065/05. POLGEN 51.), srr. 8.). 
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kacije nadaljevati in ugotoviti, kakSna je volja ddav clanic (pa naj jo izrazijo Ijud
je na referendumih ali predstavniSka telesa - v skladu z veljavnim postopkom ra
tifikacije v posamezni drzavi). Tudi, ce bodo vse druge clanice sprejele in ratifici
rale Pogodbo 0 ustavi za Evropo, bo se vedno ostalo vprasanje, kaj storiti s Fran
djo in z Nizozemsko: Bodo tam referendum enostavno ponovili? (V tern primeru 
bo ponovno aktualno vprasanje, kaksni in kako razlieni so bili razlogi, da so se vo
livci v teh drzavah odloeili na ze izvedenem referendumu proti ratifikaciji Po
god be.) Ali bosta Frandja in Nizozemska lahko dosegli dolocene spremembe Po
god be; ce bi do sprememb prislo, kaj bodo v tem primeru storile druge drZave 
clanice, ki so in bodo ratificirale sedanje besedilo Pogodbe? Torej bi lahko rekli, 
da so usoda, sprejem in uveljavitev tega dokumenta se vedno negotovi. Tudi ob 
morebitni uveljavitvi Pogodbe pa ostaja vprasanje, ce in koliko sedanje besedilo 
in z njim predvidena ureditev ustrezno opredeljujeta urejanje in upravljanje 
razlicnosti ter kakSen morebitni nadaljnji razvoj bi bil v tern okviru potreben? Ka
korkoli ze, ce postopek ratifikacije Pogodbe ne bo konean v dveh letih po pod
pisu in jo bo do takrat ratifidralo stiri petine clanic, bo moral Evropski svet odloCi
ti, kako naprej in poiskati primerne resitve.6 

Napisano in stevilne druge tezave EU in njenih clanic, 0 katerih beremo in sli
simo, dopuscajo sklep, da bi lahko v sedanjem trenutku govorili 0 krizi - ali vsaj 
o nekaterih elementih krize. Vendar pa ni povsem jasno, kaksna je diagnoza, ki 
(najbolj) celovito in toeno opredeljuje sedanjo situadjo. Menim, da je se najbolj 
tocna tista diagnoza, ki ugotavlja, da je evropska integradja od svoje ustanovitve 
v petdesetih letih dvajsetega stoletja stalno dozivljala teiave in krize, tako da bi ob
stoj tezav in kriz dejansko lahko opredelili kot obicajno situadjo. Oejstvo, da je in
tegradja vse dosedanje teiave in krize prezivela ter vsaj nekatere tudi (bolj ali 
manj) uspesno razresila, pa tudi nacini, kako je te teiave in krize prebrodila, priea
jo 0 njeni fleksibilnosti, pragmatienosti in trdoiivosti. Zato prieakujem, da bo EU 
tudi sedanje teiave nekako razresila ali vsaj omilila - mogoce na naeine, ki si jih 
zdaj ne znamo niti zamisliti. Verjetno bo eden ad odgovorov na teiave in krizo 
nadaljnja siritev integracije, pri eemer se lahko uveljavijo tudi nove resitve 
(mogoce tudi take, ki bodo poleg polnopravnega clanstva omogoeale se druge 
oblike in statuse Clanstva in pridruzevanja). V kontekstu razprav 0 demo
kraticnem primanjkljaju se bodo verjetno pojavili razlieni predlogi 0 vkljucevanju 
drzavljanov v politicne procese in odlocanje, kar bi lahko oznacili tudi kot poskus 
demokraticnega razvoja in poglabljanja evropske integradje . 

• • • 
6 30. Izjava 0 ratifikaciji Pogodbe 0 Ustavi za Evrapo se namret &la51: "Konferenca ugmavlja, da ce bo Pogodbo 
o Ustavi za Evropo dye leti po njenem podpisu ratificiraio ~tiri peline drl av clanic, ena ali vee dr;'tav clanic pa 

bodo imele lczave v postopku ratifikacije, se bo zadevo prcdalo Evropskcmu svetu.~ (IZ)AVE 0 DOLOCBAH 

USTAVE, hUQ.fJwwwcu jmJeu[-lexllex/Sl!tre;lIjesldatl12001V1blmIC20013tOSi Ol042QOl him (25. 01. 2(06)). 
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3. PROGNOZA: MOZNI SCENARIJI 

Glede prihodnjega razvoja EU bi lahko predvidevali razlicne scenarije: od op
timisticnih, V katerih bi EU po uspesnem ratificiranju Pogodbe 0 ustavi za Evropo 
dobila nov zagon za uspesno nadaljnjo pravno in institucionalno reformo, ki bi 
to integracijo najprej notranje utrdila in hkrati omogocila njeno nadaljnjo Siritev; 
prek tistih, ki jih nekateri oznacujejo kot status quo, ki bode ob nesprejemu Po
godbe sproti iskali razoe prakticne resitve, ki bodo omogocale razresevanje 
tekoCih problemov, predvsem pa "normalno" delovanje in razvoj EU - predvi
dena nadaljnja siritev EU in njen obseg pa bosta odvisna od konkretnih dogovo
rov v EU in zlasti med ddavami clanicami; do tistih najbolj crnih scenarijev, ki se 
mi ne zdijo zelo verjetni, po katerih bi po vse globlji notranji krizi priSio do raz
pada ED. 

Slikovito bi lahko rekli, da je pacient res nekoliko bolan - vsaj malo prehlajen, 
je pa njegova prognoza dobra. Ceprav se nismo povsem prepricani, da poznamo 
najboljsa zdravila (mogoce v tern trenutku sploh se ne obstajajo in jih bomo / 
bode odkrivali sproti), ki bode pacientove teiave pozdravila ali vsaj omilila, po 
mojem mnenju ni razloga, da bi se odpovedali optimizmu. Res je kdaj tudi gripa 
lahko zelo huda in nevarna bolezen (ceprav nas mirijo, da zaradi pticje gripe v Ev
ropi (se) ni razloga za paniko!), vendar pa Ijudska modrost pravi, da bolniki 
ozdravijo tudi brez posebnih zdravil, ce seveda poCivajo, uzivajo vitamine in mi
nerale ter pijejo dovolj tekoCine.]e pa res, da prava zdravila lahko pomagajo, da 
bolezen mine hitreje in brez hujSih posledic. 

Ker verno, da je problem usklajevanja razlicnih interesov - zlasti se driav clan
ic, a tudi institucij EU in drugih relevantnih subjektov (pri tern mislim na vse tiste, 
ki tako ali drugace vplivajo na sprejemanje odloCitev na evropski in nacionalnih 
ravneh) - se kako pomemben in celo odlocilen, kot moino zdravilo ponujam 
model odlocanja, ki bi omogocil izrazanje razlicnih interesov in bi hkrati zagotav
Ijal ucinkovit sprejem potrebnih odloCitev. Ker predlagani teoretii'ni model 
omogoca izrazanje razlicnosti in aSimetrij, ki v sodobnih druibah in mednarod
nih integracijah obstajajo, bi ga lahko poimenovali kar "model asimetriCnega 
odloeanja". Dejstvo, da ta model ni povsem nov, ampak 0 njem razmiSljajo v 
razlicnih okoljih in ga v posameznih segmentih (bolj ali manj uspesno) presku
sajo ze nekaj casa, ne pomeni tezave; pogosto se namrec zgodi, da zdravilo, ki ga 
razvijajo za enD bolezen, ucinkovito pomaga tudi pri zdravljenju kaksne druge. 

4. MODEL ASIMETRICNEGA ODLOCAN]A: ZA KA] SPLOH GRE? 

Ko pogledamo okoli sebe, hitro ugotovimo, kako zelo pestre in raznolike so 
sodobne druzbe; ta ugotovitev velja prakticno za vsa podrocja iivljenja. Nas svet 
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ni simetricen in hierarhicen - tudi ce pogledamo naravo, je njena temeljna znacil
nost raznolikost in razlicnost - ampak predstavlja specificno vez, skupnost in 
enetnost asimetricnosti, raznolikosti, razlicnosti in drugacnosti, ki jih vcasih tezko 
doumemo. Zata si lahko upraviceno zastavimo vprasanje, kako obstojeci pravni 
in politicni sistemi ustrezajo takSni realnosti. Temeljne znaCilnosti sodobnih prav
nih in politienih sistemov in organizmov - od ravni lokalne skupnosti, (subnaci
onalnih) regij, prek driav, pa vse do mednarodnih integracij in organizacij - so 
namree, da poskusajo notranjo enotnost in trdnost (koherenco) zagotavljati s si
metricno in hierarhicno strukturo svojih pravnih pravil in institucij. Ali takSni sis
temi sploh lahko upostevajo in izraiajo raznolikost in asimetrije, ki jih vidimo v 
svetu? 

Moino stalisee bi bilo, da ni problem v sistemih, ki so idealni in popolni, 
ampak v realnosti, ki tern idealom ne ustreza. Da bi razresili problem, bi bilo zato 
najbolje, da spremenimo druibo in svet okoli nas ter ju napravimo enaka, sime
triena, hierarhicna in notranje enotna. Ce odmislimo nerealnost takega stalisca -
saj oCitno nasega sveta in druibe ni mogoce spremeniti na ta nacin - ostajajo tudi 
moralna vprasanja, koliko bi bila v sedanjem casu, ko so se uveljavili doloeeni 
standardi clovekovih pravic in svoboscin, takSna resitev dopustna in eticna. Vse
kakor si je jaz ne zelim! Velika raje imam razlicnost in nesimetricnost. ki sta zani
mivi in bogati, ceprav ycasih povzrocata tudi tezave. 

Zata mislim, da kaze resitev iskati v smereh, ki v pravnih in politicnih sistemih 
- vsaj formalno temeljeCih na demokraciji in clovekovih pravicah - ter v druibi 
nasploh omogocajo zaznavanje, sprejemanje, izraianje in uresnicevanje 
razlicnosti v vecini (ce ze ne v vseh) institucij in procesov druibenega / po
liticnega odlocanja. Seveda se takoj postavi vprasanje, kako bi bilo mogoce zasno
vati pravo in institucije sistema tako, da bi to omogoeale. Pose ben problem je, 
kako vzpostaviti taksen sistem in model odlocanja, ki bi za razlicne dele sistema 
omogocal specificne in drugacne resitve (tudi na podroeju pravne ureditve), ki bi 
odraiale razliene specificne in sku pne interese, ne da bi pri tern ogrozil kohezijo 
- notranjo enotnost - celotnega sistema, ampak bi jo celo okrepile stem, ko bi 
omogocale uresnicevanje vecjega stevila posebnih interesov posameznih seg
mentov druzbe. Eden od problemov, ki se pri tern pojavlja, je tudi ta, kako doloCi
ti enote, ki bi lahko ustrezno izrazile razlicnosti in raznolikosti, predvsem pa na 
njih temeljece razlicne interese ter omogoCile njihovo mir( oljub )no in demo
kraticno srecevanje in usklajevanje znotraj institucij sistema. 

Kot moino resitev za taksne situacije, zlasti pa za zagotavljanje posebnih pra
vic in interesov manjSinskih skupnosti sem ie pred vee kot petnajstimi leti zaeel 
razvijati model asimetricnega odloeanja. Pri tern sem izhajal iz enostavne izho
discne hipoteze, da bi tak model moral ponazarjati "dinamieen sistem, ki zagotav
Ija moznosti, mehanizme (institute), postopke in poti za urejanje odnosov ter za 
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preprecevanje in (mirno) resevanje konfliktov med federalnimi enotami, etnicni
mi in drugimi skupnostmi tef obmocji, ki imajo specificne in med saba razlicne 
interese", Tak'ien sistem naj bi omogoeil posameznim enotam (npr. federalnim 
enotam, specifienim skupnostim, itd.), ki bi se oblikovale oz. organizirale na pod
lagi dogovorjenih in predpisanih kriterijev / standardov ter bi bile ustrezno for
malno vkljucene v sistem odloeanja, "uveljavljanje njihovih specifienih intere
sov." (in hkrati) ." oblikovanje razlienih normativnih resitev v posameznih 
delih ... ", ne da bi pri tern ogrozil notranjo enotnost sistema} 

Da bi tak'ien (teoretieni) model lahko oblikovali, morata biti v okviru posa
meznega sistema opredeljeni vsaj dye specificni in v okviru svojih pristojnosti av
tonomni eoati (kat npr. federalni enati v federaciji, driavi clanici v mednarodni 
integraciji, itd.), ki sodelujeta v procesu odloeanja, se zlasti pa je tak model prime
ren za sistem, ki ga sestavlja vee avtonomnih enot, ki se med saba v nekaterih 
(tudi zelo pomembnih) znaeilnostih razlikujejo. Predvidevamo lahko, da bodo 
veCino odlocitev in predpisov tudi v takem sistemu demokraticno 5prejemale vse 
enote skupaj, skladno s postopkom, ki je pravno doloeen. Vendar model asime
trienega odloeanja, ob tern ko upoSteva obstojeee asimetrije (razlienost enot) v 
sistemu, omogoca, da bode - v skladu z veljavno pravno ureditvijo - posamezne 
odloeitve in tudi pravne predpise sprejemale in uresnieevale zgolj tiste enote, ki 
se za to odlocijo na podlagi svojih specifienih interesov; skratka, tovrstne 
odloCitve in predpisi bi veljali in bili obvezni Ie za tiste enote, ki jih sprejmejo. Tak
sen (teoretieni) model odloeanja, ki bi bil uveljavljen v organih, pristojnih za spre
jemanje posameznih odloCitev (najpogoste je bi bila to verjetno predstavniSka te
lesa, v kontekstu EU pa bi si taksen naein odloeanja lahko predstavljali v okviru 
Sveta), bi lahko grafiCno ponazorili takole: 

*** 
7 Mitja Zagar, Sodobni federaJiz em s p osebnim poudarkom na asimetriCriifederaciji v ve(:'nacionainih dr1:a
vah. (Doktorska discrtacija) . Ljubljana 1990: Univerza Edvarda Kardelja v Ljubljani, Pravna fakuiLcta, 337. 
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Sliko I : Osnovni leoreticni model osimelricnego odloconja 

ODLOCAN]E V PRISTO]NEM ORGANU 

VECINSKO ODLOCAN)E ALI ODLOCAN)E ASIMETRICNO 
SKONSENZOM ODLOCAN)E 

/ ~ •••••• •••• + •• .... ..+ +. .. ....+ + •• ...... ..+ .. 
•••• .+ +. 

ENOTA 1 ENOTA2 ENOTA3 ENOTA4 
(npr. dr;;l:ava (npr. drtava (npr. dr-lava (npr. ddava 
clanica) clanica) cianica) Clanica) 

Slika prikazuje sistem, v okviru katerega v pristojnem organu pri veCini zadev 
v odlocanju sodelujejo vse enote, na nekem specifienem podroeju oz. pri nekate
rih odlocitvah pa v okviru asimetricnega odlocanja sodelujejo zgolj tiste enote, ki 
se za to odloeijo. Odloeitve, ki bi bile sprejete v okviru aSimetricnega odlocanja, 
bi bile zavezujoee zgolj za tiste enote, ki bi take odlocitve sprejele - tudi za tiste, 
ki v postopku odlocanja sprva morebiti ne bi sodelovale, pa bi se pozneje 
odloeile, da bodo doloeeno odloCitev sprejele. Z gledisca ohranjanja notranje ko
herentnosti sistema je izjemno pomemhno, da pravna ureditev natancno doloca 
podrocja in zadeve, pri katerih se lahko uveljavlja asimetricno odloeanje - ozi
roma da nataneno doloeijo postopek odloeanja, v katerem se sklene, da se 0 po
samezni odlocitvi odloca z asimetricnim odlocanjem. V prvem primeru bi lahko 
govorili 0 "omejeni asimetrienosti", saj bi bili natancno doloceni (praviloma tak
sativno nasteti) primeri, v katerih se asimetricno odlocanje lahko uporabi; drugi 
primer pa predstavlja "popolno oz. neomejeno asimetricnost", saj opredeljuje Ie 
pastopek, po katerem enote sklenejo, da boda v posameznem primeru oz. za
devi uveljavile asimetricno odlocanje, kar bi pomenilo, da se asimetricno 
odlocanje lahko uveljavi vedno. 
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Najenostavnejsi pravni model (okvirno besedilo ustave, zakona, pogodbe, 
ipd.), ki omogoca ureditev in uveljavljanje "popolne / neomejene asimetricnosti" 
oz. neomejenega asimetricnega odlocanja, bi billahko taksen: 

Sistem v pristojnih organih zagotavlja, uresnicuje in ureja tiste zadeve, ki jih 
ta ustava (pogodba) izrecno navaja ali jih enote v skladu s to ustavo (po
godbo) prenesejo v njegovo pristojnost 

Kadar posamezna enota (oz. delegacija posamezne enote) to zahteva, se v 
pristojnem organu odloca s soglasjem vseh enot. 

Ce take odloCitve ni mogoce sprejeti soglasno, lahko zainteresirane enote skle
nejo, da bodo tako odlocitev sprejele z asimetricnim odlocanjem, pri cemer 
dolocijo nacin sprejemanja in potrebno vecino za sprejem odlocitve. Taksna 
odlocitev ali predpis zavezuje Ie tiste enote, ki pri sprejemanju odlocitve sodelu
jejo, in enote, ki k taksni odlocitvi pozneje pristopijo. 

Enote, ki odlocitev sprejmejo z asimetricnim odlocanjem, dolocijo nacin 
uresnicevanja in financiranja. Za opravljanje posameznih funkcij in pristojnosti 
lahko pooblastijo institucije sistema, da jih opravljajo zanje. Opravljanje teh funk
cij in pristojnosti financirajo sodelujoce enote. Ce sodelujoce enote predlagajo 
uveljavitev solidarnega financiranja vseh enot za take funkcije in pris(ojnosti, ki 
jih opravljajo institucije sistema, 0 tern po dolocenem postopku s sodelovanjem 
vseh enot odloca pristojni organ.8 

Pravni model "omejene asimetricnosti" oz. omejenega aSimetricnega odlocan
ja pa bi v besedilu enostavno nastel tiste zadeve in primere, v katerih je moino 
asimetricno odlocanje. 

Z gledisca ohranjanja potrebne trdnosti in enotnosti sistema se zdi bolj ver
jetno, da bi se v posameznih sistemih odlocili za "omejeno asimetricnost", saj ta 
praviloma zagotavlja vecjo enotnost in trdnost, ceprav na drugi strani zmanjsuje 
fleksibilnost sistema. Na drugi strani "popolna asimetricnost" omogoca popolno 
fleksibilnost in neomejeno izraianje vseh asimetrij, vendar pa lahko privede do 
nekoherentnosti sistema in tudi do njegovega razpada, ce ta - ob uresnicevanju 

* * * 
8 Glcj npr,: Zagar 1990, 360- 361. 
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specifienih in parcialnih interesov - ne bi vee identificiral in zagotavljal centripe
talnih silnic ter oblikovanja in uresnieevanja skupnih interesov, ki dolgoroeno 
utemeljujejo vkljucevanje enot v doloeen sistem in stem obstoj sistema. 

5. ASIMETRICNI FEDERALIZEM IN TEORETICNI MODEL ASIMETRICNE 

FEDERACI]E 

Asimetricni model odlocanja ne terja nujno uveljavitve federalizma in federa
tivnega modela oz. sistema; vseeno je bit v preteklosti najpogosteje povezan pray 
S federalizmom in z uveljavljanjem asimetrienosti v federacijah. Pri tem kaze pou
dariti, da obstaja v teoriji vrsta opredelitev (in definicij) federacije, ki se med sabo 
vecinoma dopolnjujejo, v posameznih elementih pa se - Iahko tudi bistveno -
razlikujejo.9 Hkrati ne smemo pozabiti, da je vsaka konkretna federacija - v zgo
dovini in danes - specificna in enkratna, primer sama zase (sui generis), eeprav 
obstajajo v vseh federacijah tudi nekatere skupne znacilnosti in elementi; poleg 
tega je vsaka federacija dinamicen druzben pojav in proces, ki se v casu (in spre
menjenih okoliseinah) spreminja. JO 

Ceprav za razliko od nekaterih prejsnjih osnutkov" koncno besedilo Pogodbe 
o ustavi za Evropo ne omenja vee federalizma in federalnih podlag, J2 federalizem 

* * * 
9 Glej, npr.: Michael Burgess & Aiain.(J, Gagnon Cur.), Comparative Federalism and Federation. London 1993: 

HarveSler Whcatsheaf; Ivo D. Duchacck, The 1i;mitorial Dimension a/Politics Wilhtn, among arid Across Nati
ons. Boulder 1986: Westview Press; Daniel Judah Elazar (Uf.), Federalism as Grund Design: Political phi/oser 

phers and thefederal pri"dple. Lanham, MD 1987: University Press of America; (Philadelphia, Pa.l: Center for 

the Study of Federalism; Carl Friedrich, Trends of Federalism in Theory and Pracfice. New York 1968: Praeger; 
MiodragJovi~ic, Savreme1lifederaljzam: Uporednopravna studija (Modem Federalism: A Study in Compara
tive Constitutional law). inSlirut za uporedno prave, Monografije 72. Beograd 1973: Savremena administracija; 
William H. Riker, Federalism: Origin, Operation, Significance. Basic Studies in Politics. San Francisco 1964: lit
tle, Brown and Company; itd. 
10 Glc; npr.:JoviCic 1973, 17-18; Scrgio Onino; Mirja Zagar, Vojtech MaStny (ur.), 71,e chu1lgingftlces offedera
lism: Institutional reconjiguratton in Europefrom East to West,(Europe in change). Manchester, UK, New York 
2005: Manchester University Press; New York 2005: Distributed exclusively in the USA by Palgravcj Zagar 1990, 
65-85. 
11 Tako se je npr. 1. Clen osnutka ~us(avne pogodbe" EU (Draft Text of the Articles of the Treaty Establishing a 
Constitution for Europe (Draft of Articles 1 to 16 o( the Constitutional Treaty, CONY 528/03, Brussels, 6 Febru
ary 2003)) glasi!: 

~ ArtIcle 1: Establishment o f the Union 
1. Reflecting the will of the peoples and the States of Europe to build a common (mure, this Constitution 
establ ishes a Union I entitled ... 1. within which the poliCies of the Member States shall be coordinated, and 
which shall administer certain com mon competences on a federal basjs. (Pod~rtal M. 2.) 
2. The Union shall respect the national identities of its Member States. 
3. The Union shall be open to all European States whose peoples share the same values, respect them and 
are committed to promoting them together: 
(Glej: huo'//cllropean::cooveotjoo ell int/dQcsfrrearylCV00528.EN03 pdf (20.07.2003)) 

12 V besedilu Pogodbe 0 ustavi za Evropo se 1. ~len, Ustanovitev Unije, glasi: 
-(1) Na podlagi volje dr1.avljanov in dr1.av Evcopc, da gradijo skupno prihodnost, se s to ustavo ustanavlja Ev-
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vseeno ostaja eden kljui'nih konceptov, ki vpliva na razvoj EU in razmisljanja 0 

prihodnjih reformah. Tako kot Peter H. Russell tudi sam menim, da "prihodnost 
Evrope je in mora biti globoko federalna. Hkrati pa je jasno, da je federalizem 
kompleksen in raznolik koncept."'3 Zato ima tudi v praksi lahko celo vrsta podob 
in resitev, ki jih iz raznih razlogov (med katerimi so najpogostejsi politii'ni in ide
oloski) ne oznai'ujemo kot federalizem. Kar zadeva EU, je najvei' nasprotnikov fe
deralizma med zagovorniki suverenosti dd3V clanic, ki menijo, da je ta integracija 
ze zdaj sla predalei' v smeri federalizma. Hkrati obstaja cela vrsta razlii'nih pogle
dov na federalizem in na to, kako naj se ta odraza v EU in njenem prihodnjem ra
zvoju.14 Zata je v tern trenutku se najmanj konflikten in sprejemljiv kompromisni 
pristop, ki ugotavlja, da je EU specifii'na (sui generis) supranacionalna tvorba, ki 
je podobno kot druge mednarodne organizacije ustanovljena in utemeljena z 
mednarodno pogodbo, vendar pa je v nekaterih segmentih presegla tradicio
nalni koncept; tako v njej lahko zasledimo tako tipii'ne elemente mednarodnih 
organizacij kot tudi nekatere znai'ilnosti konfederacij in federacij. Dejstva, da je 
EU utemeljena z mednarodno pogodbo in ne z (drzavno) ustavo ter da so suve
reni subjekti mednarodne skupnosti se vedno njene drzave i'lanice, kazejo, da v 
svojem razvoju se ni prestopila federalnega rubikona. Tako ostaja pot do suve
rene in federativne zdruzene EVfope, kakrsno bi zeleli zagovorniki federalizma, 
se vedno zelo dolga in negotova, i'e bo do tega sploh kdaj priSlo. 

Federalizem seveda oi nov pojav in koncept, saj v zgodovini in danes po
znarno stevilne sisteme in ureditve, ki bi jih lahko uvrstili v to skupino. 15 Federa
Iizem kot filozofsko in organizacijsko nai'elo in okvir, kot teorijo ali idejo lahko 
najdemo v razlii'nih oblikah, v razlii'nih kontekstih in na razlii'nih ravneh - po
gosto na nepricakovanih mestih in v nepredvidenih primerih. Pri tern moramo 
upostevati, da federalizem zajema in opisuje zelo razlii'ne pojave, kot so npr. spe
cificne politicne ideologije in programi, druzbena in politicna gibanja in procesi, 

* * * 
ropska unija, na katero drzave clan ice prenahjo pristojnosti za uresnicevanje svojih skupnih ciljev. Unija 
usklajuje politike drjl:av l:lanic zaradi doseganja teh ciljev in na naein, svojstven skupnosti, izvaja pristojnosti, 
ki so ji dodeljene. 
(2) Unija je odprta za vse evropske drZave, ki upostevajo njene vrednote in so predane njihovemu skup-
nemu uveljavljanju. n 

13 Peter H. Russell, The Future of Eu rope in An Era of Federalism. V: Ortino, Zagar, Mastny (ur.) 2005, 5: "There 
is a common expectation that the future of Europe is and ought to be profoundly federal. It is, of course, equ
ally clear that federalism is a complex and multi-faceted concept." 
11 Glej npr.: Robert Badinter, Une Constitution europeenne. Paris 2002: Fayard, 9-44; Michael Burgess, liedera
{ism and European Union: The Building of Europe, 1950- 2000. London 2000: Routledge - Taylor & Francis 
Group;]oseph Weiler, 111e Constitution of Europe: ~Do the new clothes have an emperorr and other essays on 
European inregratton. Cambridge 1999: Cambridge University Press; itd. 
15 Glej npr.: Daniel]udah Elazar et al. (ur.) Federal Systems of the World: A handbook offederal, confederal, and 
autonomy arrangements. (Compiled and edited by Daniel J. Elazar and the staff of the Jerusalem Center for 
Public Affairs.) Harlow, Essex, U. K. 1991: Longman Current Affairs. 
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konkretni politieni sistemi, organizacijska nacela (tudi v gospodarstvu ali sindika
tih in v razlienih drugih sektorjih civilne druibe), povezovanje lokalnih skup
nosti, regij in drugih subnacionalnih enot, pa rudi driav, itd1 6 Vseeno lahko 
izlusCimo nekaj skupnih znacilnosti in elementov, ki so znacilni za tovrstne po
jave in se najpogosteje pojavljajo tudi v razlienih definicijah federalizma: 17 

(i) ozemeljsko (teritorialno) je obmocje / ozemlje driave razdeljeno v najmanj 
dye ali vee (federalnih) enot; 18 

(ii) funkcionalno obstaja delitev pristojnosti in oblasti med federacijo (federal
nimi institucijami) in federalnimi enotami (instirucijami federalnih enot), 
katerih pristojnosti doloea ustava, pri tern pa velja pravilo, da morajo imeti 
federalne enote dolocen krog svojih lastnih izvirnih pristojnosti19 Ceprav 
so pristojnosti in njihova delitev ustavno dolocene in urejene, pa so hkrati 
vedna tudi rezultat neprestanih pogajanj in ravnotezja maGi v federalnem 
sistemu in v procesih odlocanja; 

(iii) v federacijah obstaja driavljanstvo federacije in stem direktna (pravna) 
vez med posameznikom in federacijo, ki ima tudi svojo mednarodno di
menzijo in je priznano v mednarodni skupnosti; praviloma pa v federaciji 

obstaja tudi driavljanstvo federal nih enot in stem neposredna vez posa
meznika s tisto federalno enoto, katere driavljanstvo ima. Z gledisea obvez
nosti pravnih predpisov je znacilnost federacij, da posameznika obvezu
jejo hkrati tako federalni predpisi kot tudi predpisi federalne enote, v ka
teri iivi in / oziroma katere driavljan je. S politicnega glediSca pa to npr. 
pomeni, da ima posameznik, ki ima aktivno volilno pravico, lahka vaH 
svoje predstavnike npr. v zakonodajna telesa ne vseh ravneh - od lokalne 
(pri ('emer vse bolj pogosto ta pravica sploh ni vezana na drzavljanstvo), 
prek ravni federalne enote (v kateri Zivijo oz. katere drzavljani so), pa vse 
do ravni federacije, na vseh teh ravneh pa lahko uresnicuje tudi svojo pa-

*** 
16 Glej npr.: Daniel Judah Elazar, Federalism. V: David L. Sills (ur.), internalionai Encyclopedia of the social sci
ences. Vol. 5. New York 1968: The MacMillan Company & l be Free Press / London: C..ollier-MacMilian Publis

hers, 353-355. 
17 Glcj npr.: Daniel Judah Elazar, Federalism: An overview. Pretoria 1995: HSRC Publishers.; Mitia 2agar 1990, 
66-82; Mitja Zagar, Pandora's box: Federalism in Central and Eastern Europe - The applicability of the federal 
model(s) in the Mpost-communist Europe. V: Agata Picnkowska (ur.), 0 nouy ksztaft Buropy: XX-wieczne kon
cepejeJederalislyczne w Europie SrodkowO-Wschodniej i ich implikacje dla dyskusji 0 przyszlolci Europy. Lub
lin 2003: rnstytut Europy Srodkowo-Wschodniej , 389-406. 
18 Fedcralne cnOte, ki jih lahko imenujejo razli~no (npr. dr1.ave, detele province, kamoni, itd.), imajo jasno 
dolotcno ozcmljc in mcje. 
19 Glej npr.: Arthur W. Macmahon (ur.) Federalism: Mature and Emergent. Garden Ciry, New York 1955: Doub
leday & Company, inc., 4; Riker 1964, 5-6; Kenneth Clinton Wheare, Federal Govenlment, Fourth Edition. Lon
don, New York, Toronto 1963: Oxford University Press, to-ll, 33; itd. 

-
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sivno volilno pravico, ce izpolnjuje pogoje20 V drzavah Clanicah EU je k 
omenjenim ravnem potrebno dodati se volitve v EP; 

(iv) najpogosteje imajo federalne enote v federaciji enakopraven status, ki se 
izraza v enakih izvornih pristojnostih, pravicah in avtonomiji, vendar pa je 
mozna tudi drugacna ureditevj21 

(v) teritorialne in funkcionalne delitve, vkljucno z delitvami pristojnosti in ob
lasti v federacijah so dolocene s federalno ustavo. Tako imajo vse federacije 
svojo federalno ustavo, v vecni primerov pa imajo svoje ustave tudi fede
falne eoote - vendar pa je taksna notranja ureditev z glediSca mednarodne 
skupnosti sfera notranjih zadev posamezne federacije, saj je z gledisca 
mednarodne skupnosti navzven Sllverena edina federacija,22 Tudi zata for
malno federalne ustave vedno definirajo federacijo kat suvereno driavo in 
se ta steje kot edini polnopravni subjekt mednarodne skupnosti.23 Vendar 
pa je v resnici vprasanje suverenosti v federacijah vse prej kat enostavno, 
tudi zato, kef imajo federalne enote doloceno vlogo v zunanji politiki in 
mednarodnih odnosih federacije: tako (na razlicne naCine, vecinoma po
sredno) sodelujejo pri formulaciji zunanje politike federacije, v nekaterih 
primerih pa lahko celo sklepajo nekatere mednarodne dogovore, spora
zume in pogodbe (npr. s fedefalnimi enotami ali regijami drugih driav, 
vcasih pa celo z drugimi suverenimi drZavami) Vseeno tudi v teh primerih 
velja, da ti mednarodni dogovori, sporazumi in pogodbe zavezujejo fede
racijo, ki je odgavorna za njihova uresnicevanje, skladno z naceli medna
rodnega prava.24 Vprasanje suverenasti pa postaja se balj zapleteno in 
kompleksno, pa tudi nejasno v kontekstu mednarodnih integracijskih pro
cesav ter krepitve supranacianalne narave in vsebine integracij (kot je npr. 
EU), v okviru katerih bo treba jasno opredeliti poloiaj, vlogo in status 
(driav) clanie; itd. 

*** 
20 Glej npr.: Macmahon (ur.) 1955,4-5. 
21 Zaradi specifitnih zgodovinskih razlogov (npr. specificna socialna, kulturna in / ali politicna siruacija, spc
cifitne ureditve in razmerja moti v posameznem okolju, bistveno razlicna velikost, polotaj in vpJiv federalnih 
enot, itd.) lahko v federacijah obstajajo rudi federalne enote z razlitnim statusom, razlicnimi pristojnostmi in 
razlicno ravnio avtonomije, kot je bilo to v Indiji, nekdanji jugoslovanski federaciji, pa tudi v nekdanji Sovjet
ski ZYezi in danaSnji ruski federaciji. (Glcj npr.:)oviCic 1984, 304-305; Zagar 1990,408-409,414-4]5.). 
22 Glej npr.: Ivo O. Ouchacek, Comparative Fedemlism: 71Je territorial dimensions ofpolilics. Modern Compa
rative Politics Series. New York, Chicago, San Francisco, Atlanta, Dallas, Montreal, Toronto, Sydney, London 
1970: Holt, Rinehart and Winston, Inc., 207-208;]ovjciC 1973, 19; Wheare 1963, 33; itd. 
23 Montevidejska konvencija (The Montevideo Convention on Rights and Duties of States of 1933) tako v svo
jem 1. clenu opredeljuje dr;~ave kat osebe mednarodnega prava: 
"Artide I: The State as a person of international law should posses the following qualifications: a) permanent 
population; b) defined territory; c) government; and d) capacity to enter into relations with other states." 
24 Glej npr.: Ramesh Chandra Ghosh, 1realies and Federal Constitutions: Their mutual impact. Calcuta 1961 : 
The World Press Private LID. 41-42;). G. Starke, Introduction 10 International Law, 10th edition. London 1989: 
Butterworths, 58-70; itd. 
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Navedenemu lahko dodamo, da so (prave) federadje vedno ustavni, demo
kraticni in decentralizirani sistemi. v katerih imajo federalne enote vsaj mini
malno stevilo izvirnih pristojnosti, ki jih !ahko uresnicujejo neodvisno od federa
cije. Thdi zaradi tega so uspesno komuniciranje, sodelovanje in koordiniranje 
med federalnimi enotami in federadjo kljucnega pomena za uspesno delovanje 
federadje, za njeno stabilnost in dolgorocni obstoj. Hkrati pa je za federalne sis
terne znacilno in normaino, da vedna obstajajo dolocena trenja in tekmovanje 
med federadjo in federalnimi enotami, ki neprestano terjajo medsebojna dogo
varjanja in pogajanja, iskanje skupnih interesov in kompromisov ter ustreznega 
(in za vse sprejemljivega) ravnoteija. Zata je kljucna naloga slehernega federal-_ 
nega sistema, da vzpostavi ustrezne demokraticne mehanizme. procedure in io
stitudje, ki omogocajo miroljubno upravljanje in razresevanje kriz in konfliktov 
med federadjo in federalnimi enotami, poleg tega pa morajo federadje delovati 
tako, da ohranjajo skupne interese vseh enot (ki Zato v federadji vidijo boljso per
spektivo kot zunaj nje) in krepijo integrativne (centripetalne) sile znotraj sistema 
ter tako zagotavljajo njegovo kohezivnost in trajnost. 25 Pray v luri in upostevaje 
kakovost teh odnosov v federadji so se oblikovali tudi razlicni modeli federa
lizma, med katerimi kaze omeniti zlasti aktivni ali koordinirani, kooperativrU pa 
tudi tekmovalni (kompetitivni) federalizem. 

V luCi teh odnosov in sploh opredeljevanja narave federadj je pomemben tudi 
obstoj razlicnosti in asimetrij,26 ki se v procesih globalizadje, globalne ekonomije 
in sodelovanja, vse vecje mobilnosti Ijudi in tudi okrepljenih migradj se krepijo 
in vecajo. RazIicnosti in asimetrije so vse vecje in mocnejse v vseh okoljih in drui
bah; Evropa pri tern ni izjema. Zato lahko Ie upamo, da bo Evropa v okviru evrop
skih integradjskih procesov in na ravni posameznih driav uspela vzpostaviti de
mokraticen sistem in mehanizme upravljanja razlicnosti, ki bode upostevale 
razlicne elemente in dejavnike na vseh ravneh: posameznike, ne glede na njihova 
drz.avljanstvo in pravni status; razlicne individualne in kolektivne identitete, 
vkljucno z etnicnimi, nacionalnimi, ddavnimi in s skupnimi evropskimi identite
tami; razlicne in specificne kolektivne entitete in skupnosti (vkljucno z etnicni
mi); lokalne skupnosti in samouprave, (subnadonalne, znotrajdrzavne) regije, dr
zave, mednarodne in supranacionalne organizacije in telesa ter institucije na vseh 
teh ravneh; organizadje in institudje dvilne druzbe, itd.27 Kljucna naloga lakega 

* * * 
25 Npr.: Mitja Zagar, Constitutions in Multi-Ethnic Rcaliry. v'radiva in razpmve / TreatiSes and Documents, No. 
29-30, Ljubljana 1994/1995, 145- 152. 

26 Glej npr.: Bertus De Villiers ( ur.), Evaluatingfederal systems. Dordrecht 1991: Martinus Nijhoff / Kenwyn , 

Cape 'lbwn:Juta & Co. 

27 Glej npr.: David Dunkerley & Lesley Hodgson & Sianisiav Konopacki & Tony Spybey & AndrcwThompson, 

Changing Europe: Identities, nations and citizens. London, New York 2002: Routledge - Taylor & Francis 

Group. 
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sistema in mehanizmov upravljanja razlicnosti pa je zagotavljanje soiitja in uskla
jevanje interesov (specificnih in tudi konfliktnih) vseh navedenih subjektov in de
javnikov. Federalizern se Iahko izkaze kot uporabno in koristno orodje v tern kon
tekstu, vendar pa federacije, kIjub temu, da v njih asimetrije in razlicnosti vedno 
obstajajo,28 niso tako uspesne pri njihovem upravijanju in usklajevanju. 

Zata se ponuja teoreticni model asimetricnega federalizma, ki omogoca odra
zanje razlicnosti in asimetrij v sistemu ter uveljavlja proino in spremenljivo deli
tev pristojnosti in oblasti znotraj federacije in ki pretezno temelji na nacelu do
mnevne pristojnosti v korist federalnih enot (kar bi lahko zadovoljilo tudi zago
vornike suverenosti driav v kontekstu razprav 0 prihodnjem razvoju EU) kot ena 
od moznosti, 0 katerih bi v Evropi kazalo razmiSljati in razpravljati. V tern primeru 
bi namrec na raven EU prenesli Ie tiste pristojnosti, ki bi jih nanjo soglasno ali na 
podlagi asimetricnega odlocanja (zgolj za sodelujoce clanice) prenesle drzave 
Clanice. Mogoce bi se izkazalo, da so v evropskem kontekstu uporabni vsaj posa
mezni elementi tega modela, ki ne terjajo nujno preobrazbe EU v evropsko fede
racijo. Ce niC drugega, bi ti elementi lahko ponudili okvir za razprave 0 "Evropi 
razlicnih hitrosti" in / ali 0 razlicnih krogih evropske integracije. 

Mogoce je taksen element pray model asimetricnega odlocanja, ki sem ga 
predstavil - oziroma njegova izvedenka za odioeanje v dvodomnem telesu (npr. 
v dvodomnem parlarnentu ali mogoce pri odlocanju v razlicnih institucijah EU, 
kot sta EP in Svet). Pri tern imamo na eni strani model, kjer se asimetricno 
odlocanje uveljavi Ie v enem domu (v primeru EU bi tako v EP ohranili sedanji sis
tern odlocanja, medtern ko bi asimetricno odloeanje lahko uveljavili v Svetu): 

* * * 
28 Spet se lahko strinjamo z Russellom, ki poudarja: "Asymmetry is the norm rather than the exception among 
federal polities. Indeed, it is difficult to imagine a federal system which is perfectly symmetrical both in design 
and operation. lbe world has not known a federation in which all of the constituent units are equal both for
mally in law as well as in actual power and innuence. If some asymmetry is an inescapable feature of the fede
ral condition, however, it is also the source of some of the most difficult issues confronted by the citizens and 
states of a federal polity. These issues often raise what arc in effect important questions of political justice. 
Should members states that have greater autonomy locally have less power at the centre? Should states that do 
not accept all of the mutual obligations of a federal union be eligible for all of the benefits that flow from that 
union? Which ethniC, linguistic or cultural minorities merit constitutional recognition and protection, and 
which do not? How far should equality of power for individual citizens of the federal community give way [0 

equality of power for each of it'> constituent units regardless of size? What is the obligation of wealthier mem
ber states to transfer wealth to poorer members or regions of the federal community? The last two questions 
will become more pressing as the European Union takes in new members, nearly all of whom are smaller and 
significantly poorer than the average among the existing fifteen members. Beyond these questions of justice 
within the EU is the question of excluding European states on the outside who are subject to its sway.~ (Russel 
2005, 17- 18.). 
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Sli ko 2: Model asimetricnego odloconjo v dvodomnem telesu !osimelricno odlocanje II enem domul 

ODLOCAN]E V PRISTO]NEM DVODOMNEM TELESU 

DOMl 

VECINSKO 
ODLOCAN]E 
ALl 
ODLOCAN]E 
5 KONSENZOM 

ENOTA 1 
(npr. 
drzava 
clanica) 

ASlMETRlCNO 
ODLOCAN]E 

ENOTA2 
(npr. 
drzava 
clanica) 

DOM2 

VECINSKO ODLOCAN]E 
ALI 
ODLOCAN]E 5 KONSENZOM 

................... .... - ........... 
ENOTA3 
(npr. drzava 
clanica) 

ENOTA4 
(npr. 
drzava 

Druga izpeljanka tega modela je model asimetricnega odlocanja v obeh do
movih telesa, ki je zanimiva predvsem za federacije, v katerih obstaja dvodomni 
federalni parlament: v taksnem primeru praviloma predstavniski dom predstav
Ija Ijudstvo (prebivalstvo v posameznih federalnih enotah oz. driavah / deielah 
Clanicah), drugi dom pa predstavlja federalne enote (dezele, drzave). Tak model 
bi omogocal asimetricno odlocanje v obeh domovih. Ce ta model opazujemo v 
luci moznega nadaljnjega razvoja EU, potem bi ga lahko opazovali predvsem kot 
predlog za uvedbo asimetricnega odlocanja tako v EP kot v Svet, pri cemer se za
vedam, da pripravljenosti za kaj taksnega trenutno zagotovo ni. 
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omul Sliko 3: Model osimetricnego odloconjo v dvodomnem telesu !osimetricno odloconie v obeh 

domovihl 

do-

ODLOCAN]E V PRISTO]NEM DVODOMNEM ORGANU 

DOM 1 

VEGINSKO 
ODLOGAN]E 
ALI 
ODLOGAN]E 
SKONSENZOM 

ENOTAI 
(npr, 
drz.ava 
clanica) 

ASIMETRIGNO 
ODLOGAN]E 

ENOTA2 
(npr, 
ddava 
clanica) 

DOM2 

VEGINSKO 
ODLOGAN]E 
ALI 
ODLOGAN]E 
SKONSENZOM 

ENOTA3 
(npr. drzava 
Clanica) 

ASIMETRIGNO 
ODLOGAN]E 

ENOTA4 
(npr. 
drzava 

nni Ce bi se V kontekstu prihodnjega razvoja EU pogovarjali 0 uveljavljanju mo-
:av- dela asimetricnega odlocanja V posameznih institucijah ali celo 0 uveljavljanju po-
lah sameznih elementov modela asimetricnega federalizma, potem se mi zdi bolj 
del sprejemJjiva reiiitev uporaba modela "omejene asimetrije" oz, omejenega asime-
o v tricnega odlocanja, pri cemer bi pogodba ali morebiti ustava EU tocno opredelila 
kot prislOjnosti EU ter tista podrocja in pristojnosti, na katerih se lahko uveljavlja za 
za- sodelujoce clanice model asimetricnega odlocanja, To bi sistemu zagotavljalo po

trebno trdnost, notranjo enotnost in kohezivnost. V tern primeru bi se posa
mezne pristojnosti na EU in njene institucije prenesle Ie za tiste clanice, ki so v 
procesu asimetricnega odlocanja sodelovale ali so kasneje sprejele tako sprejeto 
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odlocitev. Stem bi se tudi izognili temu) cesar se zela bojijo zagovorniki suvere

nosti drfav clank, namrec da bi v nasprotju z interesi posamezne clanice, vecina 
v EU sprejela odlocitev, ki je ta clanica in njeni drzavljani morebiti ne zelijo ali ji 
sploh nasprotujejo. V primeru uveljavitve modela asimetricnega odlocanja bi se 
namrec taksna clanica lahko odlocila, da bo zadevo uredila in upravljala drugace 
kot EU in sodelujoce drzave clanice. Lahko si predstavljamo tudi situacijo, ko bi 
se v okviru EU uveljavila dva ali celo vee nekoliko razlicnih sistemov na posamez
nem podrocju, v katerih bi sodelovalo po nekaj clanic. Tudi v tern primeru pa bi 
se posamezna clanica lahko odlocila, da v skladu z modelom asimetricnega 
odlocanja to podrocje uredi sarna drugace, kot so to storile drzave clan ice, ki so
delujejo v posameznem sistemu. 

Ceprav bi bilo delovanje taksnega sistema kompleksno in bolj zapleteno od 
sedanjih modelov, pa bi po drugi strani zagotavljal veliko mero fleksibilnosti in s 
tern prilagodljivosti spremenjenim razmeram ter moinost izrazanja in uresniceva
nja najrazlicnejsih interesov v okviru sistema. Pray taka pomembno kat je to, da 
je posameznim clanicam omogoceno, da zadeve na dolocenem podrocju urejajo 
in upravljajo drugace, pa je pomembno tudi to, da clanice, ki pri asimetricnem 
odlocanju sodelujejo, za opravljanje dolocenih skupnih pristojnosti in funkcij 
lahko uporabijo institucije in mehanizme sistema (npr. EO) - seveda ob uposte
vanju pr.vil, ki urejajo financiranje in opravljanje tovrstnih pristojnosti. Pri tern je 
stevilo clanic, ki skupaj z asimetricnim odlocanjem uredijo doloceno podrocje, 
lahko zelo razlicno - od dveh, pa vse do primera, kjer bi bile vkljucene vse cla
nice, razen ene; v vsakem primeru je podlaga za njihovo odloCitev usklajen sku
pen interes. 

Poleg tega, da bi v posamezne institucije EO vpeljali model asimetricnega 
odlocanja, bi kazalo razmiSljati se 0 nekaterih drugih reSitvah, ki bi lahko prispe
vale k bolj uspesnemu urejanju in upravljanju razlicnosti in asimetrij v Evropi. 
Tako bi kazalo razmisliti 0 vlogi svetovalnih teles (odborov, posvetovalnih svetov, 
itd.), ki predstavljajo ali bi predstavljali regije (tako znotraj dr:!av, kot evropske re
gije), manjSinske skupnosti (vkljucno z narodi brez driav) in druge specificne 
skupnosti, v proces odlocanja, kjer naj bi nastopali predvsem kot prostor za pred
stavitev, oblikovanje in uresnicevanje razlicnih interesov ter za oblikovanje pobud 
in predlogov. S takSnimi mehanizmi in oblikami dela, ki bi jih lahko opredelili 
tudi kot dopolnjevanje (elementov) demokraticnih in neokorporativnih mode
lov, bi po mojem mnenju lahko uspesno dogradili sedanje pristope k urejanju in 
upravljanju razlicnosti. Okvire taksnega modela asimetricnega odlocanja v EO, ki 
predvideva tudi oblikovanje (po)svetovalnih teles, ki bi lahko izraZala razlicne or
ganizirane interese in specificne skupnosti, prikazuje slika 4. 

Pray tako kot bi bili lahko posamezni elementi modelov asimetricnega 
odlocanja in asimetricnega federalizma zanimivi in koristni za razprave 0 prihod-
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Slika 4 : Europska unija z uveljavljenimi elementi asimelricnega odlocanja in aSimetricnega federal

izmo ter (po)svelovalnimi mehanizmi 

. - --- -- _ .................... : ............................................ : 
,POSVETOVALNA 'i i 

I TELESA - SVETI : r---.....i.; -------, 
( .. • - - "'" • - -, EVROPSKA KOMISI]A 

,np':!egll, . I PREDSEDNIK 
, manlsm, lokalnth , EVROPSKEGA ' 

skup;,ostl: I SVETA I 

zdruzenl, ltd.) " - - - ~ - - -' L...-~_--~:r-----_...J 

SVET ! EVROPSKI SVET EVROPSKI PARLAMENf 

VECINSKO ASIMETRICNO VECI NSKO ODLOCANJE 
ODLOCAN]E ODLOCANJE ALI 
ALI ODLOCANJE S KONSENZOM 
ODLOCANJE 
SKONSENZOM 

ENOTA 1 ENOTA2 ENOTA3 ENOTA4 
(drzava (drzava (ddava (drzava 
('Ianica) Clanica) clanica) clanica) 

: .............. : ................................... : ................................... : ...................................... : 

njem razvoju in reformah EU, bi lltegnili biti llporabni tllcii v kontekstll razprav a 
reformah v posameznih federacijah in celo llnitarnih drzavah.]e pa prj tem treba 

::ga upostevati, cia je treba modele in njihove elemente vedno prilagajati specificni si-
ad- tuaciji in potrebam posameznega okolja ali skllpn osli. 
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UVOD 

Kulturna karta Evrope je bila vedno izziv: v preteklosti zaradi zelje nacionalnih 
ideologij po etnicnem poenotenju drzavnih ozemelj, danes pa zaradi strahu pred 
premocnimi trendi globalizacije, ki sili V svetovni uniformizem. V tej luci so bile 
narodne manjsine sprva predmet meddrzavnih spopadov, nato so postale pred
met politicnega in strateskega trgovanja, dokler se niso v jeku evropskih integra
cijskih procesov naposled profilirale kot pomemben vezni element meddrzavnih 
in medregionalnih odnosov. Manjsine so zaradi modernih procesov in tokav - pa 
nikakor ne po svoji krivdi ali zaslugi - postale svojevrsten politicni in kultumi 
anahronizem sodobnega evropskega trenutka. Po eni strani so sprico prizadevanj 
po razglasanju pomena pestrega evropskega etniCnega in kultumega zemljevida 
na deklarativni ravni tef na ravni meddd3vnih odnosov visoko vrednotene, po 
drugi strani pa zaradi povecane mednarodne komunikativnosti, mobilnosti in 
medetnicne pomesanosti prakticno zanemarjene. Manjsine se torej nahaja;o v 
precepu med politicnim in kulturnim, normativnim in funkcionalnim, teoretie
nim in prakticnim. Pri tern je treba posebej podcrtati tudi cedalje vecjo pOlo most 
do razlicnih imigrantskih skupio; te s tretjo in ie tudi cetfta generacijo, ki biva v 
evropskih nacionalnih drl'avah, korenito spreminja podobo evropske druzbe. 
Tembolj sma se tore; upraviceni sprasevati: kaksna je vloga manjsin v navern ev
ropskem komunikacijskem kontekstu' 0 po menu in vlogi manjsin se odpirajo 
predvsem tri smeri razmiSJjanja: 

manjsine (avtohtone) kot diplomatski ostanek razmejitvenih procesov ozi
roma nove (imigrantske) etnicne skupnosti kot rezultat selitvenih tokov v 
zadnjem stoletju; 

manjsine kot predmet politicnih kalkulacij in 

manjsine kot cloveski razvojni potencial perifemih obmejnih obmocij. 

Slovenija je drzava z enim najvisjih manjsinskih standardov, tako na norma
tivni kakor na prakticni ravnL Manjsinsko vprasanje je bila v slovenskem prostoru 
vselej vitalnega pamena tudi zaradi razmerorna znatnega stevila pripadnikov slo
venskega naroda in kulture zunaj Slovenije tef nenazadnje tudi zgodovinske 
usode zivljenja na etnicnem stiku. Ta senzibilnost, poudarjena se z dejstvom, da 
sodijo Slovenci med manj stevilcne evropske narode, se je odrazila tudi v skrbi za 
manjsine na lastnem ozemlju ter za slovenske manjsine v sosednjih dri3vah. 

Namen prispevka je prikazati spreminjajoco se vlogo narodnih manjsin in et
niCnih skupnosti v Sloveniji in Slovencev v sosednjih drzavah, opredeliti dejav
nike razvoja manjsin v obmejnih obmocjih tef kriticno opozoriti na procese, 
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probleme in razvojne dileme, s katerimi se sreeujejo manjsine v slovenskem pro
storu in tudi v Evropi nasploh. 

SPREMEN]ENE RAZMERE BISTVENO VPLIVA]O NA VLOGO IN POLOZAJ 
MAN]5IN 

PoloZaj manjsin in predvsem njihova funkcija v prostoru in druzbi dozivljata v 
obdobju po letu 1990 nagle, velike in eelo radikalne spremembe. Dana!lnji polo
zaj in predvsem funkcija manjsin sta odvisna od vrste proeesov v evropskem pro
storu. To so predvsem pojavi, ki sledijo trem dominantnim tokovom: proeesu ev
ropske integracije v politienem, proeesu globalizacije v ekonomskem in kultur
nem tee procesu informatizacije v tehnicno-tehnoloskem smislu. 

Proces evropske integracije in siritev Evropske unije sta poenostavila in zata 
tudi poveeala cezmejno komunikacijo in medregionalno sodelovanje. Povecujeta 
se mednarodna mobilnost in komunikativnost. Oblikuje se odprt evropski trg 
dela s svobodnim pretokom delovne sile in eedalje bolj enovit komunkaeijski pro
stor. Manjsinsko prebivalstvo se je pri tern izkazalo kot pomemben vzpodbujeva
lee in nosilee razlicnih aktivnosti. V nekaterih primerih (ki jih bomo pozneje se 
podrobneje opredelili) so pripadniki manjsin, njihove o rganizadje in institucije 
imeli nezamenljivo vlogo "mostu" v smislu povezovalca med regijami, drz.3vami 
in narodi. Manjsinstvo je postalo konkurenena prednost in ekonomska katego
rija.' Enoten evropski ekonomski in v cedalje veeji meri tudi komunikacijski pro
stor je zaradi pospesene mobilnosti prebivalstva in poenotenja standardov in 
norm eedalje bolj prepoznaven in enovit, zato pa tembolj pripraven za vzpostav
Ijanje stikov. Kmalu morda ne bo vee treba imeti dobrih lokalnih poznavalcev si
tuaeij - "mostovi" bode vzpostavljeni. 

Informaeijska tehnologija je bistveno pospesila hitrost, obseg in kvaliteto pre
nosa informaeij in posredno vplivala na tehnologijo proizvodnje, storitev, uprav
Ijanja, izobrazevanja, zabave ipd. Povecala se je medsebojna dosegljivost na velike 
razdalje in stem tudi medsebojna komunikadja. Oblikovanje in ohranjanje skup
nosti je postalo v veeji meri odvisno od volje, hotenja in tudi znanja posameznika. 

Posebne pozornosti je vreden tudi proees globalizadje, ki se manifestira v sve
tovni soodvisnosti gospodarskih, politienih in kulturnih tokov (in se drugih, a tu 
ne omenjamo vseh). Zdi se, da se ta tok zaradi svoje pretezno angleske jezikovne 

* * * 
J Pri tern nikakor nc smcmo prezreti se dokaj stevilnih primerov, ko so manjsine Se vedna opazen del diplo
marsko-politil:nih kalkulacij taka za potrebe nOlranjih politik kakor (zlasti ~) bilateralnih odnosov. Dcjansko 
imamo v Evropi vsc oblike usode in pomcna manj~inslVa: od etnicidno nar',lVnanih prck ignorance in dncvno
polititnih manipulaci j do lepih primerov povczovalnc vloge. 
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pro- in "zahodne" (ali tudi ameriske) kulturne podobe od mozaiCne kulturno-jezi
kovne karte starega kontinenta se najbolj razlikuje. Prinasa namrec svetovno pre
prestost in univerzalnest. Vendar je pomembneje opozoriti na nekatere druge 
spremembe, ki so zaradi globalne soodvisnosti nastopile oziroma nastopajo tudi 

J v evropskem prostoru. Stem mislim zlasti na spremembe strukture in statusa na-
cionalne driave; te ze imajo in bode imele v prihodnosti se vecji pomen. S preno-

ata v som nekaterih pristojnosti na "evropsko" raven ali pa na raven nizjih administra-
)010- tivnih enot se model zascitniske socialne drzave umika svobodni konkurenci. 
pro- Kmalu bamo lahko rekli, da "soeialne driave", kot smo jo poznali in jo tudi zago-

u ev- varjali kot koncept, ni vee. Za pasameznika in tudi sku pine bo imel driavni apa-
lltur- rat manj pristojnosti in moCi. Zato so tudi manjsine v cedalje vecjem obsegu "na 

trgu". 
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Ob tern je treba opozoriti na spremembe, ki jih doiivlja evropski in z njim tudi 
slovenski prostor. Kaj to pomeni za narodne manjsine, ki so si v desetletjih izbo
rile ena razlicne nacine) doloceno raven pravnega varstva, jayne institucije, solski 
sistem, organizacijsko shemo in niz razlienih vzpodbud? Predvsem bo treba skrb
no pretehtati prednosti in slabosti normativnega in funkcionalnega varstva manj
sin, pri eemer slednje se posebej poudarja vlogo manjsin, njihovih posameznih 
pripadnikov ter njihovih organizacij in institucij v konkurenci odprtega evrop
skega prostora. 

IZKUSN]E MAN]SIN V SLOVENI]I IN SOSEDSTVU 

Etniena struktura prebivalstva danasnjega slovenskega ozemlja je rezultat vee
stoletnih zgodovinskih procesov, ki so v vojnah, z gospodarskim in prostorskim 
razvojem, stevilnimi politii'nimi spremembami in selitvami oblikovali podobo slo
venske kulturne pokrajine, dolocili njene meje in zacrtali tudi temeljne poteze 
njene etnicne podobe. Vldjucenost v habsbursko monarhijo je utrjevala polozaj 
in stevilenost prebivalstva nemskega jezika, posebno med naraseajocim slojem 
drzavnih usluzbencev, plemstva, vojske, obrtnikov, rudarjev ter trgovcev. Germa
nizacija je bila zato spontan proces jezikovne standardizacije v mestnih in trznih 
okoljih, ker so zaradi zivljenjskega in delovnega nacina ter dolocene kulturne 
ravni veCinoma uporabljali nemski jezik. Nekaj pa je bilo tudi priseljevanja iz 
nemskih deiel, npr. rudarjev v rudnike ter kmecke prisilne kolonizaeije. Na ta 
naCin so nastali nekateri nemski "jezikovni otoki" (Boiic 1980, 24- 29). V Sloven
ski Istri so imela obalna mesta od rimske dobe staro in neprekinjeno tradicijo ur
bane kontinuitete in so se zaradi politicne, gospodarske in kulturne povezanosti 
z Benesko republiko zadrzevala kot preteino romanska, ceprav so nenehno do
iivljala doseljevanje okoliskega slovenskega prebivalstva (Eneiklopedija Slovenije 
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4, 1990). Poleg nastetih so bili V slovenskem prostoru prisotni se drugi Gudje, 
Cehi, Madiari, Italijani, Grki in drugi). 

Ob zadnjem popisu v Avstro-Ogrski leta 1910 so na danasnjem slovenskem dr
iavnem ozemlju nasteli poleg dobrih 82 odstotkov Slovencev skoraj 10 odstotkov 
Nemcev, 2 odstotka Italijanov in 1,5 odstotka Madiarov. Na danasnjem obmocju 
avtohtone poselitve slovenskih manjSin v sosednjih driavah pa je 110.000 Sloven
cev iivelo v Avstriji, 120.000 v Italiji in okrog 6.000 na Madiarskem. Obenem je 
bilo to tudi obdobje velikega slovenskega eksodusa, ko se je med letoma 
1870-1914 s slovenskega ozernlja odselilo v evropske in predvsem cezmorske de
iele skoraj pol milijona ljudi. Ta sestava se je pricela hitro spreminjati po razpadu 
monarhije, ko je nemsko in madiarsko prebivalstvo - prej kot veCinsko prebival
stvo v monarhiji - v slovanski drzavi postalo manjsina. Stevilo zlasti Nemcev je 
naglo nazadovalo in od predvojnih 106.000 jih je bilo leta 1921 Ie se 42.000, deset 
let pozneje pa okrog 29.000. Stevilo Madiarov je nazadovalo pocasneje. Obe 
skupnosti sta nazadovali deloma zaradi odseljevanja, se bolj pa zaradi stvarnega 
ali zgolj "statisticnega" spreminjanja identitete. Nasprotno pa se je stevilo Italija
nov povecevalo, ker je Italija po Rapalski pogodbi kot posledici britansko-italijan
skega Londonskega sporazuma zasedla zahodne predele Slovenije. Od tod so se 
precej mnoiicno odseljevali Slovenci, ki so beiali pred agresivno fasisticno upra
vo Mussolinijeve Italije, deloma pa so jih celo nasilno razseljevali. Odselilo se jih 
je vsaj 40.000. Stevilo pripadnikov slovenske manjsine na avstrijskem Koroskem je 
hitro in mocno nazadovalo zaradi nasilnih ukrepov avstrijskih oblasti; leta 1923 so 
jih nasteli okrog 35.000, nacisticni popis pa jih je leta 1939 ugotovil 42.000 (Sien
cnik 1987). Zmanjsevalo se je tudi stevilo Slovencev na Madiarskem. Radikalne 
spremembe so sledile zlasti med drugo svetovno vojno in v desetletju po njej. 
Nad 20.000 Slovencev se je kot beguncev in razseljenih oseb naselilo v razlicnih 
driavah (najvec v Argentini, Kanadi, Avstraliji, ZDA). Ze med vojno so Italijani de
portirali kocevske Nemce (okrog 15.000) na obmocje medvojnega tretjega rajha v 
Posavje, od koder so izselili Slovence (s svojega dela okupiranega ozemlja nad 
40.000) (Ferenc 1968), po vojni pa se je prakticno zaradi strahu pred represalijami 
ter zaradi deportacij s slovenskega ozernlja umaknilo skoraj celotno nemsko pre
bivalstvo (Karner 1997, 56- 71; Necak 1994, 444-448), v desetletju po drugi sve
tovni vojni pa zaradi mocne italijanske propagande na eni ter slabih gospodar
skih izgledov na drugi strani v slovenskem delu Istre tudi veCina Italijanov (okrog 
22.000). Siovenija je tako postala etnicno dokaj homogena (leta 1948 je v njej ii
velo okrog 97 odstotkov slovenskega prebivalstva). Vendar ne za dolgo. Ceprav se 
je odseljevanje, zacasno in stalno, slovenskega prebivalstva predvsem iz ekonom
skih razlogov nadaljevalo tudi po drugi svetovni vojni (nad 30.000), je po nagli in
dustrializaciji in druibeni modernizaciji stevilo priseljenih preseglo stevilo odse
ljenih. Slovenija je postala imigracijska driava in druiba z vsemi znacilnimi pote-
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zami druibenih odnosov in procesov (Genorio 1993). Ob tern se je povecevalo 
tudi stevilo pripadnikov drugih jugoslovanskih narodov. Leta 1991 je bilo v Slove
niji 88 odstotkov Slovencev, leta 2001 pa 832 Tako je danes v Sloveniji3 nad 50.000 
Hrvatav, okrog 45.000 Srbov, 40.000 Bosnjakov in Muslimanov, 6.000 Albancev; 
med avtohtanimi skupnostmi pa okrog 10.000 Madiarov, skoraj toliko Romov in 
okrog 3.000 Italijanov; te tri skupnosti so deleine tudi posebnega manjsinskega 
varstva (Nacionalni Atlas Slovenije 2000; Klemencic 1990). V devetdesetih letih se 
je pricelo povecevati tudi ,tevilo priseljencev iz neevropskih driav: predvsem iz 
Kitajske, lndije, Pakistana ipd. Ceprav gre za se dokaj skromno stevilo, je trend na
rascanja zela izrazit. 

Na obmocjih avtohtone poselitve slovenskih manjSin v sosednjih driavah 
manjsinske skupnosti yes cas stevilcno nazadujejo - v prvi vrsti zaradi asimilacije, 
deloma pa tudi zaradi odseljevanja iz perifemih podeielskih in obmejnih obmo
cij. Zata je znacilna prostorska siritev obmocja poselitve hkrati s stevilcnim zmanj
sevanjem manjsinskih skupnosti in nazadovanjem njihovega relativnega stevila 
na obmocjih avtohtone - tradicionalne poselitve. Tako se je poselitveni prostor 
Slovencev v Italiji v prehodu iz agrame v industrijsko druibo precej razsiril na 
Furlansko nizino; tam sedaj prebiva ie okrog 10 odstatkov celotne slovenske 
rnanjsinske populacije v Italiji (Bufon 1992; ZupanCic 1998). Na avstrijskem Koros.. 
kern je priSlo do podobnih trendov urbanizacije in pozneje suburbanizacije; ti 
trendi so spremenili tradicionalni poselitveni koncept slovenske manjsine iz pre
vladujocega kmeckega in podeielskega v urban ega in suburbanega. To dvojno 
tranzicijo je manjsina placala z visoko stopnjo statisticne in tudi dejanske asimila
cije (Zupancic 1999). Dejansko sedaj znaten del manjsine zaradi povsern logicnih 
iskanj izobraievalnih in delovnih mest iivi v velikih mestih, tudi dalec od izvomih 
obmocij poselitve. 

Prizadevanje za resevanje problemov manjsin, tako manjsin v Sloveniji kakor 
slovenskih manjsin v sosednjih drzavah, je bila neke vrste konstanta v notranji in 
zunanji politiki Slovenije. Tako so bili ie v povojnem obdobju socialisticneJugos
lavije - in ceprav se v jeku druge svetovne vojne in njenih posledic - zgrajeni te
rnelji manjsinskega varstva. Tako sta (seveda skiadno z izhodiSci diplomatskih do
seikov medJugoslavijo in sosednjima ltalijo in Madiarsko) madiarska in italijan
ska manjsina dobili pravno varstvo, ki pa je bilo v Sloveniji na bistveno visji ravni 
kakor na Hrvaskem in v Srbiji, se posebej, ce upostevamo dokaj skromno stevilo 

* * * 
2 Glej opomho 1. 

3 ab popisu 2002 so naste!i 2.258 Halijanov, 6243 MadJ.arov, 3.246 Romov, 499 Nemccv, 181 Avstrijcev, 28 
Judov, 6.186 Albanccv, 2.667 Crnogorccv, 3.972 Makedoncev, 38.964 Srbov, 35.642 Hrvatov, 10.467 Muslimanov, 

21.542 Bosnjakov, 8.062 Bosancev ter se vrsto drugih, zelo malostevilcnih skupnosti; skupaj nad 30 razlicnih 
narodov. 
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pripadnikov. Slovenija je pO osamosvojirvi pravne standarde celo povecala, ne 
glede na to, da je poloiaj Slovencev V Italiji in na Madzarskem pravno in dejansko 
bisrveno slabsi. Slovenija se torej ni drzala nacela reciproenosti. Manjsinsko var
srvo obsega vee ravni in podroeij, kJjuene pa so: 

L) predstavniska: zagotovljeni mandati v parlamentu in zagotovljena mesta 
svetnikov v obCinah; na podlagi posebne - dodatne volilne pravice (vsak 
pripadnik manjSine ima ob volirvah dva glasova); 

2.) dvojezicnost: na obmoeju tradicionalne poselirve dosledna dvojeziena to
pografija ter dvojezienost v uradnih ustanovah ter v dokumentih; 

3.) solska: italijanske in dvojeziene slovensko-madzarske osnovne in srednje 
sole na obmoeju avtohtone poselirve; 

4.) medijska: popolna finanena podpora manjsinskim Casopisom, radijskim 
hisam, televiziji (Italijani) oziroma TV-oddajam (Madzari); 

5.) kulturni: manjsinskim kulturnim organizacijam je namenjen poseben fond 
drz.avnih sredstev; 

6.) gospodarski: razpolagajo Z omejeno finaneno podporo, izrecno name
njeno podjetnistvu iz vrst manjsine (Komac, ZupanCic, Winkler 1999). 

Ceprav se opisane postavke dosledno izvajajo, pestijo obe manjsini precejsnje 
tdave, ki izhajajo iz njihove malostevilenosti in perifernosti poselitvenega pro
stora. Manjsine delijo usodo celotnega obmoeja in zlasti polozaj Madzarov, nase
Ijenih vzdolz slovensko-madzarske meje, je bil zaradi strukturnih tdav tega de
mografsko ogrozenega obmocja dokaj slab, manjsina pa se je neprestano zmanj
sevala zaradi odseljevanja mladih. Avtohtono skupnost Romov, ki je pray tako de
lezna posebne skrbi drZave, tarejo druge tdave, predvsem socialnoekonomske 
narave. Kljub precejsnjim naporom so se vedno marginalna skupnost. Oruge sku
pine prebivalstva, bodisi malostevileni nemska oziroma avstrijska ter judovska 
skupnost ter mnogo stevilenejse skupnosti narodov nekdanje ]ugoslavije, ki so 
nastale z doseljevanjem veCinoma od sestdesetih let 20. stoletja, nimajo posebnih 
manjsinskih pravic taka kat Italijani in Madzari. Vendar jim ustava in zakoni omo
gocajo izvrsevanje interesov ziasti na podrocju kulturne artikulacije in ustva rja
nja. Slovenski kulturni, komunikacijski in medijski prostor je dokaj odprt in moi
nosti na primer pretoka informacij v tujih jezikih so prek televizijskega kabel
skega omrezja dokaj velike. 
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V obdobju klasicnega razvoja evropskih nacionalnih drzav V 19. in 20. stoletju 
so bile narodne manjsine neielen pojav zlasti perifernih obmoCij. Vojasko in di
plomatsko osvojeni teritoriji so bili pogosto naseljeni s pripadniki manjsin, ki so 
se jih sku sale oblasti na razlicne nacine znebiti ali pa jih vsaj mocno zmanjsati -
manjsine so bile predmet spora. Ceprav je izrecno varstvo manjsin ze obstajalo, je 
bil njegov uCinek zelo skromen. Meje so bile varovane, manjsine pa vedno objekt 
asimilacijskih prizadevanj. Ceprav se je negativen odnos do narodnih manjsin ob
drzal tudi v razvitih in demokraticnih drzavah Evrope, se je v splosnem zavedanje 
o pomenu in vlogi manjsin v obmejnih obmocjih bistveno spremenilo. Na dekla
rativni (in tal nic vee) ravni je manjsinam odmerjena velika pozornost, medtem 
ko je dodeljevanje in uresnicevanje posebnih pravic pripadnikom narodnih manj
sin ostalo notranja zadeva drzav ter predmet bilateralnih meddrzavnih odnosov. 
To vlogo so manjsine obdrzale prakticno do danes; tudi v pogajalskih procesih so 
bila manjsinska vprasanja razmeroma pogosta tema predpristopnih pogajanj 
med starimi clanicami in kandidatkami. Tudi Siovenija ima taksno izkusnjo. 

Z odpiranjem meja in povecevanjem cezmejnega sodelovanja so manjsine pri
dobile nekatere povsem stvarne priloznosti. Ker so pripadniki manjsin ponavadi 
dvojezicni, poznajo pravni in ekonomski sistem, navade, mentaliteto in razlicne 
posebnosti ter lazje vzpostavljajo stike na obeh straneh meje, so se zelo hitro iz
kazali ne Ie kot nosilci, temvec tudi kot vzpodbujevalci cezmejnega sodelovanja. 
Tako se je posebej na slovenski zahodni meji (z Italijo) po sprejemu in ratifikaciji 
Osimskih sporazumov, ki so dopuseali obmejnemu prebivalstvu pogostejse pre
ekanje drzavne meje in razlicne oblike gospodarskega delovanja, razvila ena naj
bolj dinamicnih mej z visoko pogostnostjo prehodov in stevilnimi gospodarskimi 
uCinki. Obmejno obmoeje je prenehalo biti periferija (KlemenCie 1990). Sodelo
vanje, ki se je prieelo na podroeju politike in kulture, je prehajalo na podrocje go
spodarstva. Za kmetijske proizvode so se iskale nove trine poti in naeini trzenja, 
iZboljsevala se je tehnologija pridelave. Iskali so optimalne lokacije industrijskih 
podjetij, pricelo se je sodelovanje na podrocju industrijske in maloindustrijske 
proizvodnje ter obrti. Mogocen napredek sta zabelezili zlasti trgovina (mnoiieni 
cezmejni nakupi) in pozneje siritev trgovske mreze, kakor tudi storitve nasploh. 
Na slovenski strani je na podlagi mocnega cezmejnega prometa nastala vrsta ser
vis nih podjetij ter t. i. zabavna industrija z verigo igralnic. Temu so sledile zavaro
valnice in mocan razmah bancnistva, ceprav so bili zlasti Siovenci v Italiji ekonom
sko mocni pray zaradi bancniStva. Podobno so koroski Slovenci razvili mocno 
drobno podjetnistvo, zadruznistvo in tudi bancni sektor. Veliko vlogo ima tudi 
kmetijstvo na podeielju. Pripadniki slovenskih manjsin in v nekaj manjsi meri 
tudi Italijani v Siovenski Istri so tako pomembno prispevali k uveljavljanju avstrij-
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skih in italijanskih podjetij v slovenskem prostoru. Danes so v ospredju zahtevne 
storitve in siritev podjetij, ki so se uspela uveljaviti v Sioveniji, v druge drzave Ju
govzhodne Evrope. V tem je videti vlogo manjSin predvsern v vlogi "rnostu" (Zu
panCic 2003). 

Pri tern povezovanju tuji partnerji naletijo na prebivalce Siovenije, ki izhajajo 
iz obmocja nekdanje Jugoslavije, dobro poznajo podrobnosti poslovanja s temi 
obmocji in imajo tudi sorodstvene, prijateljske in druge stike. Druga generacija -
potomci priseljencev - ima vecinoma tudi ze ustrezne kvalifikacije in lahko prev
zema najzahtevnejse manipulacije. Toda tudi slovensko prebivalstvo ima zaradi iz
kusenj najmanj treh do stirih generacij, ki so zivele v jugoslovanski drzavi, dovolj 
izkusenj za prevzem podobnih funkcij. 

Mozne funkcije pripadnikov manjsin v obmejnem prostoru: 

so iniciatorji in nosiIci cezmejne kulturne izmenjavej 

lahko nastopajo kot blazilci meddriavnih odnosov; 

zaradi dvojezicnosti in dvokulturnosti imajo vecje uspehe v trgovinskih de
javnostih; 

spodbujajo cezmejno delovno sodelovanje in izmenjavo izkusenj; 

so iniciatorji in nosilci gospodarske propagande; delajo v okviru razlicnih 
predstavnistev 

imajo pomembno vlogo pri prevajalskih sluzbah in pri sporazumevanju 
nasploh; 

so organizatorji srecanj in prireditev, ki imajo sproscujoc in druiabno-po
vezovalen znacaj; 

dobro izkoriscajo svoje lokalne potenciale (bolje od vednskega prebivalstva); 

pripravljajo cezmejne stike na ravni zahtevnejsih odnosov, posebej na po
drocju storitev ena primer bancnistva, zavarovalnistva, svetovanja, pravnih 
zadev); 

so iniciatorji, nosilci in ocenjevalci ter koncno tudi porabniki cezmejnih 
programov in projektov. 

Ce hocejo pripadniki narodnih manjsin opravljati razlicne povezovalne vloge, 
morajo izpolnjevati dolocene zahteve. Potrebne lastnosti pripadnikov manjsin za 
uspesnost cezmejnega sodelovanja so predvsem: 

poznavanje dveh (ali vee) jezikov in kultur; 

poznavanje obmejnega prostora in Ijudi na obeh straneh meje; 
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poznavanje pravnih, gospodarskih, druzbenih in politicnih znacilnosti 
obeh obmocij in druzb; 

poznavanje men tali tete in kulture prebivalstva; 

imajo vrsto stikov na razlicnih podrocjih in ravneh s prebivaJci na drugi 
strani mejej 

imajo partnerje in razliene zveze s prebivalci na drugi strani meje; 

imajo poleg gospodarskih tudi kulturne potrebe in interese, ki so pove
zane s eezmejnim povezovanjem; 

so ustrezno organizirani na lokalni in regionalni ravni (imajo na razpolago 
organizacije in ustanove, prek katerih se lahko uresnicujejo razlicne (nika
kor ne vse!) oblike cezmejnega sodelovanja. 

Poleg nastetih lastnosti pripadnikov manjsin je za ucinkovito opravljanje raz
Iicnih cezmejnih funkcij potrebno se izpolnjevanje razlicnih pogojev, ki izliajajo 
iz funkcionalnega prostora manjsin ter nenazadnje tudi z ravni politienih odna
soy na relaciji manjsina - driava, manjsina - drZava mati en ega naroda, in politienih 
odnosov. Pri tern je funkcionalni prostor manjsin tisti, v katerem manjsina zivi 
(obmocje aktualne, ne zgolj tradicionalne oziroma avtohtone poselitve), ter pro
star, v katerem se znaten delez pripadnikov manjsin izabrazuje, dela, oskrbuje, 
prezivlja prosti cas in iivi druiabno iivljenje. Ker so manjsine pogosto naseljene 
na robnih in perifernih obmocjih, opravljajo nastete funkcije v pomembnejsih 
srediscih. Funkcionalni prostor je nujno sirsi in bolje infrastrukturno opremljen 
od obmocja avtohtone poselitve. Zaradi tega se kaze cezmejna aktivnost pripa
dnikov manjsin kot zelo kompleksen pojav, pri katerem sodelujejo razlicni dejav
niki. Manjsine so, ce hocejo izkazovati svoje prednosti, macno vpete v druzbeni 
in prostorski kontekst. 

Iz navedenega je razviden sorazmerno pomemben vpliv, ki ga lahko imajo pri
padniki manjsin. Zaradi tehnicnih moinosti komunikacij v informacijski druibi 
se povecuje njihov do met: tudi pri prostorski razprsenosti pripadnikov posamez
nih skupnosti je torej od njenih clanov mogoce pricakovati opravljanje razlicnih 
povezovalnih vlog . 
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To bela 1. Dejovniki pospesevanja cezmejnega sodelovonja pri narodnih manjsinah: 

PROSTORSKI DRUZBENI POIITICNI 
znaaJnosti obmOCja znaaJnosti manl~ine pravnl polozal, polltika, 

odnosi 

• stopnja urbaniziranosri • gospodarska struktura • organiziranost manjsine 
obmocja poselitve manj- (kulturna, politicna, 
sine verska) 

• centralnost in • demografske znacilnosti • obstoj urad nih institucij 
perifernost manjSine manjsine 

• odprtost meje «tevilo • stevilo pripadnikov • pravne norme manjsin-
mejnih prehodov, rezim na manjsine skega varstva na lokalni, 
meji) regionalni in drzavni ravni 

• infrastruktura • socialna in izobrazbena • odnosi med veCino in 
obmejnega obmocja struktura manjsine manjsino 

• stevilo in gostota pose- • modernost / tradicionaI- • odnosi med manjsino in 
litve obmocja nost manjsine "matico" 

• ozemeljski stik manjsine • delei manjsinskega pre- • odnosi med vecino in 
z driavo "matico" bivalstva v driavi in regiji Ilmatico" 

• driavne ali mednarodne • socialna kohezija manj- • prisotnost nacrtnih ali 
vzpodbude obmejnim ob- sinskega prebivalstva celo nasilnih asimilacijskih 
mocjem (programi struk- tei.enj in agresivnih 
turne pomoci) ideologij 

• koncentriranost / razpr- • prostorska in socialna • raven politicnih odnosov 
senost manjsinskega prebi- mobilnost manjsine v ddavi in v bliinjih 
valstva regijah 

Kako ucinkoviti so pripadniki razlicnih etnicnih skupin v slovenskem pro
storu? Neposrednih meritev in obseinih studij za to sicer nimamo, vendar je mo
goce na podlagi daljsega opazovanja procesov cezmejnega sodelovanja ter neka
terih krajsih testnih studij in ocen vsaj okvirno opredeliti njihov pomen in vlogo 
v slovenskem prostoru. Zaradi primerjave ter navsezadnje tudi dejstva, da je nji

hovo delovanje pomembno vplivalo na slovenski prostor, smo v analizo vk:ljuCili 
tudi pripadnike slovenskih manjsin v Italiji, Avstriji in na Madiarskem. Podobna 
oeena izmenjave na slovensko-hrvaski meji se ni bila narejena. 
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Grafikon I: 
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Oba grafikona kazeta na pomembne uCinke delovanja pripadnikov manjsin V 

pro- obmejnem prostoru, Med manjSinami so velike razlike, ki so predvsem posledica 
rna- razlicnih infrastrukturnih pogojev na funkcionalnih obmocjih manjsin, Tako je na 

leka- obmocju zahodne Siovenije, ki je ie od srede sedemdesetih let po zaslugi Osim-
logo skih sporazumov in temu sledeeih ukrepov na lokalni ravni vzpostavila vrsto eez-
~ nji- mejnih aktivnosti. Pogoj za to sta bili predvsem dobra organizacija in sorazmerna 
uCili prebivalstvena, gospodarska in kulturna moe slovenske manjsine na Trzaskem in 
)bna Goriskem. Podobno, Ie nekoliko manj uCinkovita je bila slovenska manjsina v Av

striji. V obeh primerih gre za souCinkovanje organizirane manjsine in sorazmerno 
ugodnih pogojev cezmejnega delovanja v odprtem, gosteje naseJjenem, urbanizi
ranem okolju, in to k1jub temu, da raven politicnih odnosov na vseh treh prej 
omenjenih ravneh ni bila ravno zgledna, Po drugi strani pa je v slovenskem pa
nonskem prostoru priloznosti za ucinkovito sodelovanje ocitno manj, saj se v po
dezelskem in perifernem prostoru s sibko demografsko strukturo in skromno in-
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frastrukturno oprernljenostjo na obeh straneh rneje soocajo z vrsto drobnih prak
ticnih teZav. Vendar je treba podcrtati, da so rnanjsine tudi V tern prostoru V cez
rnejni kornunikaciji cedalje bolj aktivne in tudi ucinkovite. Manjsina deli usodo 
poselitvenega in funkcionalnega obrnocja. Najskromnejse prostorske in druz
bene uCinke smo zabeleiili pri Romih, ne Ie zaradi tega, ker na drugi strani rneje 
nimajo "sogovornika", ternvec predvsem zaradi njihovih specificnih socialnih 
okoliscin in ekonomskega poloi.aja. Okolica jih namrec skoraj dosledno zaznava 
kat "problem". 

Grolikon 2: 

Ucinkovilost pripodnikov narodnih manjsin pri cezmejnem sodelovonju. Izbrani primeri manjsin, ki 

vplil/oia no slovenski proslar: 

Sl. lock 

Romi v Sioveniji 

Sial/end no Madzarskem 

Madzari v Sloveniji 

Siavend v Avslriji 

Italijani v Siaveniji 

Siovenei II Ita li ji 

g=~==~~~=7==~ 
o 5 10 15 20 25 

Vir: ocene, norejene v obdobju 2000 - 2003, J. Zupancic !laslna analiza) 

Pripadniki rnanjsin so tako i.e od oserndesetih let pornembno sodelovali pri 
oblikovanju razlicnih oblik cezrnejnega sodelovanja. Tedaj so bila v ospredju 
predvsem mesana podjetja z usmeritvijo v industrijo in mednarodno trgovino, ki 
so imela trojni uCinek: ekonomsko so stabilizirala obrnejni prostor, povecevala 
raven meddri.avnega sodelovanja in ob tern tudi sarna sebi krepila ekonomski po
loi.aj ter povecevala prepoznavnost - skrbela za lastno prornocijo. V poznih 
oserndesetih in v zacetku devetdesetih let je postalo najpomembnejse delovno 
podrocje predvsern trgovina. Postopoma so se uveljavile se druge oblike, kot so 
svetovanje, pravno posredovanje, izobrazevanje, nato pa tudi balj zahtevne ope
racije, kot so zavarovalnistvo, bancnistvo, posredovanje pri investicijah in po-



prak

" cez
!sodo 
drui
meje 
alnih 
maya 

jsin, ki 

Ii pri 
'edju 
10, ki 
,vala 
:ipa
.znih 
)vno 

Jt SO 

Ope-
po-

Rozprove in gradivo Ljubliana 2005 sl. 47 39 

dobne aktivnosti. To je bilo obdobje intenzivnega vstopanja zlasti avstrijskih in 
italijanskih podjetij v slovenski prostoL Velika vecina veejih podjetij je imela ob 
tern asistenco pripadnikov slovenskih manjsin v abeh dr.z3vah, tef italijanske v 
Sloveniji. Mnogo skromnejsa, a vendar prisotna je bila na tern podroeju tudi ma
dzarska manjsina. 

Manjsine, kot jih predstavljamo, so torej v meddriavnih komunikacijah dejan
sko odigrale zelo pomembno povezovalno vlogo. Vendar je zaradi poveeane rna

bilnosti, ki zmanjsuje jezikovne in sporazumevalne meje med Ijudmi iz razlienih 
kulturnih okolij, eedalje veeja moinost neposredne komunikacije. "Most" je zgra
jen, "promet" je stekel in manjsine prienejo izgubljati vlogo povezovalca. V Slove
nijo so prisla italijanska, avstrijska in tudi nemska podjetja ob "asistenci" pripad
nikov slovenskih manjsin in pogosto zaradi raeunice, da jim to prece j olajsuje tudi 
prodor na gospodarski prostor nekdanje ]ugoslavije. Siritev na jugoslovansk:i trg 
pa ne poteka vee toliko ob po mod pripadnikov slovenskih manjsin, temvee 
mnogo pogosteje s slovenskimi driavljani, se posebej drugo generacijo imigran
tOY iz obmodj nekdanje skupne driave, ki zaradi osebnih sorodstvenih in drugih 
stikov poznajo izvorna obmoeja svojih starsev mnogo bolje kot ostali in imajo 
tudi ustrezne strokovne kvalifikacije. Pripadniki imigrantskih skupnosti imajo 
torej podobno vlogo kot pripadniki avtohtonih manjs in. 

ZAKL]UCEK 

V pogojih, ki so se spremenili zaradi procesov evropske integracije, globaliza
cije, informatizacije ter spremljajoeih procesov, se moeno poveeuje mobilnost 
prebivalstva ter medse bojna komunikativnost in obveseenost. Pripadniki manjsin 
so pri vzpostavljanju in vzdrzevanju vezi kljub svoji malostevilcnosti pomembno 
prispevali k povecanju cezmejne komunikacije in sodelovanja na razlicnih po
drocjih. Pri teh procesih sodelujejo tudi pripadnik:i imigrantskih skupin, zlasti 
druge generacije . Vloga manjSin, tako klasienih (avtohtonih) kakor tudi "novih" 
(imigrantskih) je torej ekonomsko, kulturno, politiCno in prostorsko zaznavna. 
Obenem so s svojimi dejavnostmi tudi manjsine eedalje bolj na trgu dela zdru
zene Evrope. Zaradi spreminjanja vloge in maei drzav je pricakovati zmanjseva
nje apriornega zascitnistva drZ3ve nad manjsinami tef njegovega nadomescanje s 
funkcionalnim. Na podroeju proueevanja narodnih manjsin, tako klasienih kakor 
novih, bo treba torej v vecji meri iskati nove trzne niSe uveljavljanja pripadnikov 
manjsin, ne da bi zanemarili tudi formalne, zlasti pravne in politicne vidike manj
sinskih studij. 
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ETNICNA PRIPADNOST KOT SUBJEKT REINTERPRETACI]E 

Mnogi na videz protislovni trendi in procesi, kat so na eni strani globalizacija, 
povezovan;e v okviru Evropske unije itd. tef na drugi strani regionalizem, indivi
dualizacija itd., spreminjajo druibene okoliScine, v katerih etnicne skupnosti bi
vajo, v skladu stem pa se spreminja in prilagaja tudi vsebina etnicnosti. l:eprav se 
ponavadi taka prikazuje, etnicnost oziroma etnicna skupnost oi naravna katego
rija, temvec je zamisljena skupnost in ideoloski konstrukt, zata tudi meje etnicne 
skupnosti niso nespremenljive, ojena clanstvo pa oi nesporno oziroma nespre
menljivo. To pomeni, da sta v skladu z druzbenimi okolisCinami vsebina in 
pomen etnicnosti in etnicne identitete, taka na ravni posameznika kat skupnosti, 
nenehno subjekt preverjanja in reinterpretacije. 

Dinamika druzbene stvarnosti (spreminjanje objektivnih pogojev druibene 
stvarnosti in subjektivnih percepcij pripadnikov skupnosti) povzroca, da se neka
tere etnicne skupnosti uspesno ohranjajo, druge izginjajo, tretje pa se na novo ob
likujejo. 

Za namen raziskave smo ohranjanje etnicne skupnosti opredelili kot medge
neracijsko kontinuiteto oziroma prenos etnicnih elementov, ki je advisen ad cele 
vrste demografskih, ekonomskih, kulturnih, politicnih pogojev in okolisCin. V 
medgeneracijskem prenosu etnicnih elementov naj bi osrednjo vlogo igrala dru
zina (vertikalen prenos), v kateri Dtrod spoznavajo specificne etnicne elemente, 
vrednote in tradicije. Poleg vertikalnega medgeneracijskega prenosa v druzini pa 
je pomemben tudi horizontalen medgeneracijski prenos, ki vldjucuje vplive de
javnikov kat so vrstniki, vzgojno-izobrazevalni sistem, mnoiicni mediji, institucio
nalna podpora, ekonomski status skupnosti. 

V tern kontekstu nas je zanimalo, kaj se dogaja z nekaterimi etniCnimi skup
nostmi ob slovenski meji? KakSna je vitalnost - produkcija, reprodukcija, trans
formacija - manjsinskih etnicnih skupnosti na narodno mesanih obmocjih ob 
slovenski meji v okviru sodobnih druibenih kontekstov? 

Namen raziskave je bil ugotavljanje trendoy medgeneracijske etnicne kontinu
itete stirih etnicnih skupnosti ob slovenski meji: madzarske skupnosti v Prek
murju (Lendava), italijanske skupnosti v Slovenski Istri, slovenske skupnosti v slo
venskem Porabju (Monoster) in slovenske skupnosti na Koroskem (obcina le
lezna Kapla - Bela). Analizirali smo empiricne podatke, ki so bili zbrani pri pro
jektu Etnicna identiteta in medetnicni odnosi v slovenskem etnicnem prostoru. 1 

* * * 
1 Raziskava temelji na empiricnih podatkih, ki so del obse1.ne baze podatkov, zbranih v longitudinalno in pri
merjalno zasnovanem projektu Emiena identiteta in medetnieni odnosi v sIovenskem elnienem prostoru (In-
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ANALIZA TRENDOV MEDGENERACl)SKE ETNICNE KONTINUITETE S PO

MOC)O TEORETICNEGA MODELA STRUKTURNIH SPREMENL)1VK 

Teoretieno izhodisce analize trendov medgeneracijske emiene kontinuitete je 
utemeljeno na predpostavkah model a strukturnih dejavnikov, ki vplivajo na pro
dukcijo,2 reprodukcijo3 in transJormacijo1 etniene skupnosti (Nelde, Strubell, 
Williams 1996; Wiliams 1987). S konceptom, zasnovanim na procesih reproduk
cije, produkcije in transformacije smo poskusaJi zajeti predvsem dinamicno na
ravo etnicne skupnosti v povezavi s splosnimi procesi druibene in kulturne re
produkcije (Wiliams 1987). Na podJagi modela strukturnih dejavnikov smo obli
kovali hipoteticni model strukturnih spremenljivk, s pomoejo katerega smo ugo
tavljali pomembnost posameznih dejavnikov v medgeneracijskem prenosu etnie
nih elementov in dinamicno naravo etnicne skupnosti v povezavi s produkcijo, z 
reprodukcijo ali s transformacijo etnicnih elementov. 

Tako naj bi na produkcijo, reprodukcijo in transformacijo etnicne skupnosti 
vplivali trije sklopi strukturnih dejavnikov: 

1. drui:benokulturni dejavniki: druiina, izobraievalni sistem, institucionalna 
organiziranost etnicne skupnosti in mnozicni mediji; 

2. socioekonomski dejavniki: socioekonomski status; 

3. institucionalni dejavniki: pravna zascita, politiena participacija in instituci
onalna participacija. 

Poleg treh omenjenih sklopov strukturnih dejavnikov je treba upostevati tudi 
zgodovinske vidike drui:bene realnosti. Lahko reeemo, da so etnicne identitete, 
etnicne skupine (verovanja v skupno kulturo) ter odnosi med veeino in manjsino 
na nekem ozernlju kreacije, ki so posledica zgodovinskih okoliSein, saj gre tu za 
zgodovinsko kumulacijo vedenja 0 medemicnih odnosih na ravni posameznika 
oziroma skupnosti. Pri tern je treba upostevati, da je odnos med interpretacijo 

oziroma percepcijami posameznika in skupnostjo ter "dejansko zgodovino" 
nujno sporen. 

* * * 
~[itut za narodnostna vpra!ianja), katcrega nosilka je bila red. prof. dr. Albina Necak Uik, In je potekal med Ie
toma 1991 in 2001. 
2 S produkcijo ctnil':nlh elementov razumcmo poznavanje ali privzemanje ctnil':nih elememov neke skupnosti 
prj pripadnikih druge etnicne skupnosti v stiku, npr. znanje manj~inskcga jczika pri pripadnikih vecine. 
3 Ko govorimo 0 reprodukciJi emil':nih elememov, govorimo 0 medgeneracijski kominuiteti, torej 0 prenosu 
ctnicnih elementov med gencracijami, in s ccm 0 ohranjanju etnicnih elememov pri pripadnikih posamczne 
elnitne skupnosti. 
4 TransformaciJa se nan~a na proccs, ko je zaznati opu~canje ecnicnih elementov prj pripadnikih etniene 
skupnosti (npr. ko otrQCi ne goverljo vee matemega jezika svojih starsev, ampak jezik vctinske skupnosli). 
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METODOLOSKI NACRT - ZASNOVAN KOT "MESAN MODEL METOD" 

Vsak teoretieen model je na nek naCin omejen ali zamejen, se posebej pri ob
ravnavi taka kompleks nih konceptov kat so etnicnost, etnicna identiteta in me
detnicni odnosi, saj je pri preucevanju izredno tezko, ce ze ne nemogoce, uposte
vati vse dejavnike, ki vplivajo na ohranjanje (obstoj in razvoj) etniCne skupnosti. 

Omejitve vpeljave modela strukturnih spremenljivk smo poskusali delno pre
seCi z metodoloskim naertom, zasnovanim kot t. i. "mesan model metod" (mixed 
model studies), ki je kombinacija kvantitativnega in kvalitativnega pristopa v raz
lienih fazah raziskovalnega procesa. Uporabili smo primerjalno metodo, zasno
vano na treh ravneh: 

1. Z deskriptivno primerjalno analiza strukturnih spremenljivk v obravnava
nih lokalnih etnieno mesanih skupnostih smo dobili relevantne informa
dje 0 druzbenem kontekstu, v katerem se razvijajo posamezne etnicne 
skupnosti (vee 0 tem Medvesek 2003). 

2. Pri kvantitativni primerjalni analizi empirienih podatkov smo ugotavljali 
povezave med spremenljivkami, vkljucenimi v osnutek modela strukturnih 
spremenljivk, ki vplivajo na ohranjanje etniene skupnosti. Z regresijsko 
analiza sma analizirali stiri manjsinske situacije. v katerih je enota preuce
vanja posameznik. Kvantitativni pristop. za katerega je znacilna analiza ve
likega stevila enot, omogoea posplosevanje dobljenih rezultatov, hkrati pa 
moramo upostevati, da (to velja se toliko bolj v medetnienih primerjalnih 
raziskavah) enote izgubijo svojo celovitost takoj, ko jih razClenimo v spre
menljivke. Tako preueujemo odnose med spremenljivkami, ne pa podob
nosti in razlike med enotami kot celotarni. Zato je treba kvantitativno pri
merjalno analizo dopolniti se s kvalitativno analizo (vee 0 tern Medvdek 
2003,2005). 

Na tern mestu bomo navedli kljucne ugotovitve kvantitativne primerjalne ana
lize. Regresijska analiza vzorcev pripadnikov manjiiinske skupnosti v obravnava
nih etnieno mesanih skupnostih je pokazala, da je veeji del odvisne spremen
ljivke ostal nepojasnjen, kar pomeni, da na produkcijo oziroma reprodukcijo et
nienih elementov vplivajo se druge spremenljivke, ki pa niso bile zajete v model. 
Stern mislimo predvsem na psiholoske znacilnosti posameznika in kontekstu
alne dejavnike (med katere spadajo druibenopolitiena dogajanja, demografska 
struktura, status manjsinske skupnosti, teritorialna identiteta itd.), ki signifikantno 
vplivajo na oblikovanje manjsinske etniene identitete. Ob tem se zdi, da postajajo 
vedno pomembnejsi oziroma stopajo v ospredje individualni psiholoski ele
menti (obeutek pripadnosti etniCni skupnosti, cilji in ambicije posameznika, za
vist zaradi statusa pripadnikov drugih skupnosti, strah pred marginalizacijo ipd.), 
vse manj pa "socioloske" komponente (teritorij, jezik, zgodovinski spomin, socia
lizacija v odraseanju) (Komac 1986; Susie, Sedmak 1983). Podobno A1ardt (1990) 
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govori 0 vedno manjsem po menu teritorialne pripadnosti in porekla tef vedno 
veejem pomenu individualne izbire in subjektivne samoidentifikacije kot pod
lage za etnicno identiteto. V tern smislu je tudi socializacija obravnavana kat ni
koli koncan proces, v okviru kate rega akterji nenehno interpretirajo konku
renene simbole in prilagajajo svojo identiteto okolju. 

Med regresijskimi analizami vzorcev pripadnikov manjsinskih skupnosti na 
eni strani izstopa 2e!ezna Kapla - Bela, ki kaie izrazito mocan vpliv druzine kot 
tistega dejavnika, ki edini prispeva k produkciji oziroma reprodukciji etnicnih ele
mentov.s Na Koroskem se sreeujemo z mocnim nasprotovanjem dela veeinskega 
prebivalstva uresnicevanju posebnih pravic slovenske manjsine. To se kaze v jay
nem mnenju, izraienem v medijih, raznih javnih pobudah, staliSeih nekaterih po
litienih strank in navsezadnje tudi v obstoju civilnega gibanja Kamtner Heimatdi
enst. Tovrstno nasprotovanje dela vecinske populacije posebnim pravicam in iz
raianju etnienih elementov slovenske skupnosti lahko vodi v "zapiranje" manj
sine v krog druzine in poudarjanje druzine kot tistega dejavnika in prostora, ki v 
vecji meri omogoeata produkcijo oziroma reprodukcijo etnienih elementov. 

Na drugi strani pa regresijski model analize vzorca Slovenske Istre izkazuje 
vpliv vseh dejavnikov: druZine, izobraftevalnega sistema, kulturne participacije 
in sOcioekonomskega slatusa na produkcijo oziroma reprodukcijo etnicnih ele
mentov. Poleg druftine, ki se je pokazala kot pomemben dejavnik prenosa etnic
nih elementov na naslednje generacije tudi pri vseh drugih obravnavanih manj
sinskih etnicnih skupnostih, se pri italijanski skupnosti v Slovenski Istri kazeta kot 
pomembna dejavnika prenosa se izobrazevalni sistem (dejstvo je, da ima od vseh 
obravnavanih manjsinskih skupnosti italijanska skupnost v Slovenski Istri se "naj
boljse" moinosti za solanje v italijanskem jeziku na celotni vertikali6) in kulturna 
participacija, s pomocjo katere italijanska skupnost prikazuje prisotnost na dolo
cenem ozemlju ter hkrati ohranja svoje etnicne elemente, se posebno jezik.7 Se v 
necem se italijanska skupnost razlikuje od drugih preueevanih manjsinskih skup
nosti: pokazal se je vpliv socioekonomskega statusa (izobrazbe) na produkcijo 
oziroma reprodukcijo etnicnih elementov, ki pa je negativen, kar naj bi pomenilo, 

*** 
5 Kat prvi maini nrok 7.a taka i7..stopajoci izid regrcsijskc analize b i bila treba omeniti problem V-LOrca. Ob tern 

je treba izraziti naS<> domnevo, da je izkljutenost vpliva indeksov izobra:ievaln€8a sistema in kullurne parlicl
pacije verjetno prej posledica majhnega vwrca v Zelczni Kapli - Beli, kot pa spccifltn ih znatilnosti slovenskc 
skupnosti oziroma ncrelevantnosti izobraievalncga sistema in kulturne participacije. Vwrec je sieer sprcjcm
ljiv za analiza in ludi regrcsijski model zado~ta tcmcljnim statisritnim predpostavkam, kljub temu pa ne verno, 
kalclne so karakteristike tistega dela vzorca (kak~ne so njihove percepcije), ki je zavrnil sodelovanje v ankcti. 
6 Na narodno me~anem obmotju delujejo trije vrlci z italijanskim ucnim jezikom, tei osnovne ~ole s kstimi po
druznicami in tri srednje ~ole (dve gimnaziji in ena srcdnja strokovna oo[a). Na univerzitetni ravni pa mnogi 
~[Udemje (v vcqem ~tcvilu kot v drugih obnLVnavanih etnicno mdanih skupnostih) obiskujcjo univerze v Ita
liji, kar jim omogoca rudi njihova geografska bli:lin a. 
7 Thdi pri kulturni participaciji je italijanska skupnost ed ina, ki ima svoj dnevni casopis v italijanscini, in hkrati 
tudi veqo izbiro radijskega in televizijskega programa v italijanskem jeziku. 
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da viSje izobrazeni anketiranci V manjsi meri prispevajo k prenosu etnicnih ele
mentov na mlajse generacije, Podrobnejsi pregled empirienih podatkov (povezav 
med izobrazbo in spremenljivkami, ki tvorijo indeks produkcija oziroma repro
dukcija) pa je pokazal, da ee ie govorimo 0 slabljenju prenosa etnienih elemen
tov na naslednjo generacijo v povezavi Z izobrazbo anketirancev, ugotovimo, da 
to velja predvsem za anketirance s srednjesolsko oziroma pokJicno izobrazbo, 

Izsledki regresijske analize v Lendavi in Mono§tru na ravni posameznika kot 
relevantna dejavnika kaiejo druzino in kulturno participacijo, Pa vendar sta, ee 
upostev31no druzbeni kontekst, druzbeni stvarnosti v Lendavi in Monostru bi
stveno drugacni. Pomembne razlike je najti v izobraievalnem sistemu, institucio
nalni pod pori (npr, institucionalne participacije in politiene participacije) ter tudi 
na podroeju medijev, V Prekmurju je k funkcionalni dvojeziCnosti veliko prispe
valo dvojezieno solstvo, Enakopraven status dveh jezikov se uveljavlja s skupnim 
izobrazevanjem llcencev slovenske in madzarske skupnosti tef z razvijanjem 
moznosti za sporazurnevanje v maternem jeziku na vseh ravneh druibenega ii
vljenja. Obeani, pripadniki madiarske skupnosti, lahko svojo pravico do komuni
ciranja v maternem jeziku dosledno uveljavljajo v formalnih in neformalnih go
vornih polozajih, Prebivalci Porabja so se se v zaeetku dvajsetega stoletja zaradi 
specifienih lastnosti obmoeja (izoliranost, druzbenoekonomska nerazvitost itd.) 
sporazumevali preteino v porabskem narecju. Tradicionalno kmecko iivljenje, 
avtarkicna ekonomija in jezikovna orientiranost duhovsCine so bili v preteklosti 
tisti dejavniki, ki so podpirali ohranjanje porabskega nareeja, Z industrializacijo in 
nastankom novih delovnih mest, predvsem v Monostru, se je povecalo stevilo si
tuacij, v katerih je "potrebno" sporazurnevanje v madzarsCini; zaradi tega se je 
med slovenskim prebivalstvom razvila splosna dvojezienost. Postopno pa je iz 
pragmaticnih razlogov predvsem pri mlajsih generacijah madiarsCina postala nji
hoy glavni jezik (Necak Liik 1997). Slovenski jezik (porabsko nareeje) je zaee! iz
gubljati uporabno vrednost. 

3, Kvalitativna primerjalna analiza, s katero vpeljemo holistiCen pristop v 
sarno raziskavo in hkrati presezerno pomanjkljivost kvantitativne analize, v 
kateri so lahko lokalni, specificni dejavniki v posarnezni etnicno mesani 
skupnosti razumljeni kot napaka, Izsledke te analize bomo predstavili po
drobneje, 
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KYALITATTVNA PRlMERJALNA ANALIZA, V KATERIJE ENOTA PREUCEVANJA 
MANJSINSKA SITUACIjA 

Bistvena znacilnost kvalitativne primerjalne analize je veCja obcutljivost za 
preucevanje kompleksnosti in zgodovinske specificnosti oziroma uposrevanje 

konteksta druzbenega pojava. Dialog med temeljnim modelom (konceptom) in 
podatkovno analizo je drugacen, saj je pristop holisticen in teii k preueevanju 
kombinacij pogojev, okoliscin in dejavnikov. V tern primeru je vsaka enota obrav

navana kat celovita situacija, v kateri vzrocna signifikanca variira gJede na kon
teks!. V dolocenem druibenem kontekstu (Iokalni etnieno mesani skupnosti) je 
posamezen dejavnik lahko relevanten za pojav, ki ga preucujemo, v drugem drui
benem kontekstu njegov vpliv ni tako pomemben, hkrati pa je lahko pri neki 
drugi enoti odsotnost tega dejavnika vzrocno relevantna za koncni rezultat. 

Pri analizi, usmerjeni k enotam, ne tezimo k temu, da bi oblikovali en sam 
vzroeni model, relevanten (oziroma ki bi najbolj ustrezal) za empiricne podatke, 
ampak ielimo ugotoviti ;:;tevilo in znacaj razlicnih vzrocnih modelov, ki obstajajo 
med obravnavanimi enotami - manjsinskirni situacijami. CHj k enotam usmerjene 
primerjalne studije ni v razlagi variacij, temvee prikaz razlik med primeri doloce
nega rezultata (druibenega pojava). Namen je ugotoviti , kdaj je posamezen 
vzroeni dejavnik pomemben in kdaj ne, ter ugotoviti razliene druzbene kontek
ste, v katerih ima posamezen vzrocni dejavnik vpliv, pri cemer lahko razlicne kon
figuracije vzrocnih dejavnikov generirajo enak koncni rezultat - druzbeni pojav 
(produkcijo oziroma reprodukcijo etnienih elementov). 

Druibeni pojavi so kompleksni in veckrat je teiko v celoti razumeti njihovo 
delovanje. Vendar njihova "neulovljivost" ni posledica velikega stevila razlicnih 
dejavnikov, ki jih pogojujejo, temvec prej stevilenost kompleksnih kombinacij re
levantnih vzrocnih dejavnikov, ki producirajo druibeni pojav (Ragin 1987). Cilj 
kvalitativne primerjalne analize je odkrivanje vzrocnih pogojev, ki vodijo do raz
licnih rezultatov, ali odkrivanje vzrocnih vzorcev, ki locijo enote v razlicne pod
skupine. 

Najprej smo oblikovali izhodiseni analiticni o kvir, ki vkljucuje vse tiste dejav
nike, za katere menimo, da vplivajo na produkcijo oziroma reprodukcijo etnicnih 
elementov (indeks PRO_REP),8 to so; druzina,9 izobrazevalni sistem, kulturna 

* * * 
8 Kot odvisno spremcnljivko modela smo opredelili indeks produkcija-reprodukcija, ki vktjucujc naslcdnjc 

spremenljivkc: Clnitna pripadnost anketiranca, jezik, ki ga anketiranec govori doma s partnerjem, z otroki, 

mamo, otetom, brati / sestrami, materni jezik ankctiraneevcga otroka (tc ga ima); jezik, v katerem sc je ~olal 
anketirantev otrok (vrtcc, osnovna ~ola, poklicn a Sola, srednja Sola, vBja ali visoka ~ola); emicna pripadnost 

otroka; raba jezika ankctiranca zunaj dru2inc (v Soli, vrtcu, na sadiM;u, v avtobusu, ccrkvi, trgavini, na posti, v 
banki, na delovnem mestu, v gostilni, ambulanti, kullurnem dru~tvu, pri sportu, opravljanju dru1.benih funkcij). 

Indeks PRO_REP ima vrednosti med 0 in 28, razen v Zctezni Kapti - Beti, kjcr ima indcks PRO_REP vrcdnosti 
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participacija,1O socioekonomski status, pravna zaSCita in , tevi/most skupnosti. 

V analiza, v kateri je enola preucevanja posamezna manjsinska situacija, sma 
vkljucili tudi dejavnik pravna zaSCita, glede na to, da obstajajo razlicne oblike 
pravne zascite etnicnih manjsin v obravnavanih lokalno etnicno mesanih skup
nostih. 

* * * 
od 0 do 30, 10 pa zato, ker je vpraSanje gtede jezika solanja otroka raztlenjeno na osem spremenljivk (vnce, 
Ijudska wla (1-4), glavna sola (5-8), gimnazija, poklicna sola, visja poklicna sola, akademija, univerza), in ne 
na ~st spremenljivk (vnee, osnovna sola (1-4), osnovna ~ta (5-8), poklicna sola, srednja Sola, visja / visoka 
.sola), kot je to v Lendavi, MonosITu in Siovenski lstri. 
9 V indeks DRUZINAso vkljutene spremenljivke: etnicna pripadnosl occta, ctnicna pripadnost materc, ctnitna 
pripadnosl partncrja ankctiranca, matcrni jczik anketiranca, matcrni jczik partnerja ankctiranca, materni jezik 
matcre ankctiranca, materni jczik oceta ankctiranca, materni jczik an kcti rancevih starih starscv po matedni 
Strani, matcrni jezik anketirancevih starih starScv po occtovi strani. 
10 lndeks Kur:rURNA PARTICIPACI]A tore; vkljucuje udelc:!evanjc anketiranca pri razlicnih dcjavnostih, ki jih 
organizirajo manjsinskc organ izacije, teT sprcmljanje medijev v manjsinskcm jeziku: zanimanje ankctiranca za 
casopisnc programe v manjSinskcm jcziku, zanimanje anketiranca za radijske programe v manjsinskem jeziku, 
zanimanje ankcliranca za televizijske programe v manjsinskcm jcziku, udclc2evanje anketiranca pri kulturnih 
dejavnostih manj~inske skupnosti oziroma zanimanje zanjc, udcle1.cvanje anketiranca pri verskih dejavnostih 
manjSinske skupnosti oziroma zanimanje zanje, udeie2evanje anketiranca pri Sportnih dejavnostih manjsinske 
skupnosti oziroma zanimanjc zanjc. 
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Preglednica 1: Primerjalni pregled manjsinskih skupnosli glede no relevontne dejavnike, ki vplivajo 

no medgenerocijsko produkcijo oziroma reprodukcijo etnicnih elementov. 

izobraie- kul tu rna socioeko- arIt 
dru~i na 1 valni panicipa- nom 

pravna 
~(evilc nos[6 sredina 

za~cjta5 Indeksa 
siste m2 cija3 sratus4 PRO-REP7 

Lendava 
(mad. visoka visok nizka nizek visoka nizka 15 
skupnost) 

,zetezna Kapla 
-Bela 

visoka visok nizka nizek visoka n izka 15,4 (sla v. skup-
nast) 

Slovenska 
Istra (ira. skup- visoka visok visoka visok visoka visoka 12,6 
ncst) 

Mono.§ter 
(slav. skup- visoka nizek nizka nizck nizka nizka 5,8 
ncst) 

1 Maksimalna vrednost indcksa je 11. Vgja vrednost indeksa pomeni, da jc anketiranec veCino clanov dru'-ine 
glede na etnitno pripadnost in materni jezik opredelil kot pripadnike manj~ine . obratno velja za niijO vrcd
nost indeksa, ki pomeni manj~ ~tevilo danov d ru'-ine. opredeljenih (glcdc na etnitno pripadnost in rnatcrni 
jezik) za pripadnike manj~ine. Glcde na to. da so arilmelitne sredine indcksa dru'-ina v vseh ctnitno mc~anih 
skupnostih precej visoke: v Lcndavi 8,9, v Zelezni Kapli - Beli 9,4, v Siovenski Istri 7,4 in v Mono~tru 8,8. smo 
vscm pripisali iZraz "visoka-. 

2 Enotam z boljc izoblikovanim izobra1:evalnim sistcmom, ki omogoca manjSinskim skupnostim utenje njiho
vega maternega jezika na celotni vertikali Solskega sistema, smo pripisali oznako "visok-, enotam s slab~e or
ganiziranim izobraicvalnim sistemom pa oznako "nizck" (vet 0 tern Medvdek 2003). 

3 Vrcdnosti indcksov v posameznih emitno meSanih okoljih so: v I.endavi in MonoStru imata indeksa vred
nosti od 0 do 22. V Slovenski i stri ima indcks vrednosri od 0 do 28. V Zelezni Kapli - Bcli pa ima indcks vrcd
nosti od 0 do 26. Do razlik v obsegu indeksov je prglo zaradi razlitnega Stevila medijev v posameznih okoljih. 
Vj~ja vrednOSl indeksa pomeni velje spremljanjc mno'-itnih medijev v manjSinskem jeziku ter veqe udele1e
vanje ku lturnih, verskih in Sportn ih dejavnosti. ki jih organizirajo manjSinskc organizacije. niija vrednost in
deksa pa pomeni manj~ spremljanje medijev v manjSinskem jeziku ler manj~ udelefevanjc dejavnosti, ki jih 
organizirajo manjSinska dru~tva. Glede opredeljevanja visoka oziroma nizka kulturna participacija sma v Len
davi in MonoStru za mejo dolotili vrednosti 9, v Slovcnski lstri 10 ter v 2clczni Kapli - Beli 11. V vseh skupnos
tih smo mejo oprcdclili pri 40 odstotkih vrednOSli indeksa. Ari tmetitna sredina indcksa kulturna participacija 
je v vseh etnitno mc~anih skupnosti prcccj nizka: v Lendavi 7,7, v Zelezni Kapli - Beli 8,5, v Slovenski lstri 10.1 
in v MonoStru 6.3. 
4 Pri opredcljevanju socioekonomskega statusa smo upoStcvali ugotovitve dcskriptivne anaHze glede socioc
konomskega razvoja obmoqa, na katcrem '-ivi manjsinska skupnost (vet 0 tern Mcdvc~ek 2003). 
5 Enotam, za katcre je znatilna visoka raven pravne zastite, smo pripisaJi izraz ~visoka-. enmam, ki imajo nc
koliko ni:ljo raven pravne zastite, pa izraz "n izka~. Pri katcgorizi ranju podatkov smo se oprli na ugotovitve des
kriptivne primerjalne analize a pravni zocltiti v posamezn ih manjSinskih situacijah. UpoStevali sma prcdvsem: 
raven formalnopravnc za~tite, izvajanja pravnih dolotil v praksi ter kontinuitetc pravne zaS6te (vet a tern 
Medvdek 2003). 
6 Enotam, za katerc je iz popisov zadnj ih nekaj dcsctletij falvidno nara~tanje ~tevila pripadnikov manj~inske 
skupnosti ali pa je njihova stcvilo konstamno, sma pripisali izraz ~visok~ . Enotam. za katcre je iz popisov raz
brati upadanje ~tevila pripadnikov manjSine, sma pripisali izraz ~nizka· (vcl: 0 tern Medvdek 2003). 
7 Maksimalna vrednost indeksa PRO-REP je 28. ViSja vrednost indeksa pomeni vetjo proclukcijo ozi roma rc
produkcijo etnitnih elementov, ni1.ja vrednasl pa manjw produkcijo oziroma repradukcijo emitnih elemen
tov. Za mcjo smo dalotili vrcdnosl 11, ki pomeni 40 odstmkov vrcdnosti indeksa PRO-REP. 
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Za oblikovanje preglednice smo uporabili kvalitativno tehniko oziroma pre
obrazbo kvantitativnih V kvalitativne podatke ali preobrazbo numerienih v 
opisne podatke. Preobrazbo podatkov smo izvedli z dvema vrstama kvalitativne 

tehnike: 

a) Profil povprecja. Enote smo glede na povpreeno vrednost indeksa 
PRO _REP, druZine in kulturne participacije razdelili na tiste, ki imajo vi
soko povpreeno vrednost indeksa in za katere lahko trdimo, da v njih pri
haja do pfodukcije oziroma reprodukcije etnicnih elementov, tef na tiste) 
ki imajo nizko povpreeno vrednost indeksa, kar pomeni, da pri njih ni pro
dukcije oziroma reprodukcije etnienih elementov. 

b) Holisticen profi!. Stiri dejavnike: izobrazevalni sistem, socioekonomski sta
tus,pravna za!fcita in stevi/enost smo opredelili z opisnimi kategorijami na 
podlagi ugotovitev deskriptivne primerjalne analize (vee 0 tern Medvesek 
2003). 

Tovrstne preobrazbe podatkov je seveda treba obravnavati previdno, saj po
menijo precej poenostavljen pogled na skupnosti. Tako je na primer v kvalita
tivno tehniko profita povprecja vkljueena predpostavka skupinske homogenosti, 
medtem ko je holisticen profil kvalitativne tehnike pod vplivom raziskovaleeve 
subjektivne analize. 

Preglednico 2: Primerjolni pregled lokolnih etnicno meso nih skupnosti glede no relevontne dejovnike, 

ki vpliva jo no medgenerocijsko produkcijo oziroma reprodukcijo etn icnih elementov v dihotomnih 

vrednostih. 

izobf"<tZe- kulturna socioeko- arit sredlna 
druzina valni participa- nom. 

pravna 
stevilcnost lndeksa 

sistem cija 
zascita . 

status PRO-REP 

Lendava 
(mad. 1 1 0 0 1 0 1 
skupnost) 

iZelezna Kapla 
-Bela 
(slov. skup- 1 1 0 0 1 0 1 
nost) 

Slovenska 
Istra (ita. skup- I 1 1 1 1 1 1 
nost) 

Mon~ 
(slov. skup- 1 0 0 0 0 0 0 
nost) 

• Maksimalna vrednost indeksa je 28. Skupnosti, katere vrednost indeksa je vecja od 11, sma pripisaJi vrednost 
1, skupnosti, ki ima vrednost indeksa manjSo od 11 , sma pripisaJi vrednast O. 
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Najprej smo uporabili primerjalno metodo, imenovano tudi dihotom/japrlsot
nostl-odsotnosti. Posameznim vzrocnim pogojem (dejavnikom) smo dodelili 
vrednost 1 ali 0, kar pomeni, da so ti "prisotni" ali "odsotni". Taka ponazoritev 
pomeni poenostavitev realnega stanja, saj je vzrocne pogoje (dejavnike), ki jih 
obravnavamo v modelu, dejansko tezko kvantificirati, oziroma ti zavzemajo zela 
razlicne vrednost med 0 in 1. 

V naslednjem koraku primerjamo konfiguracije vzrocnih pogojev (dejavni
kov) - in ne prisotnost ali odsotnost posameznega vzrocnega pogoja (dejavnika) -
s prisotnostjo ali odsotnostjo rezultata, v nasem primeru medgeneracijske pro
dukcije oziroma reprodukcije etnicnih elementov. V tern koraku lahko s pomocjo 
primerjalne analize izloCimo tiste vzrocne pogoje, ki se ne kazejo kot relevantni. 

Predstavljena preglednica 2 nam na ze prvi pogled ponuja uporabo "metode 
s/rlnjanja' (method of agreement), ki je ena izmed Millovih (A System of Logic: 
Ratiocinative and Inductive 1843) raziskovalnih strategij empirienega posploseva
nja, s katerimi je ,elel oblikovati logicno podlago za induktivno usmerjeno znan
stveno raziskovanje. Uporabili jo bomo kljub temu, da je ta metoda splosno ob
ravnavana kot tehnika, ki lahko hitro pripelje do napacnih empiricnih posplose
vanj. Bistvo te metode je: ce imata dye ali vee obravnavanih enot med razlienimi 
vzrocnimi okoliscinami (dejavnikov) eno vzrocno okoliscino (dejavnik) skupno, 
potem je ta okoliscina (dejavnik), 0 kateri se vse enote strinjajo, vzrok preuceva
nega druzbenega pojava. (;eprav se je Mill osredotocil na iskanje ene same 
vzrocne okolisCine (dejavnika), pa Ragin predpostavlja, da je iskanje ponavljajoee 
kombinacije vzrocnih okolisCin relevantnejse (Ragin 1987). 

V nasem primeru je razvidno, da pri vseh enotah, pri katerih je prislo do pro
dukcije oziroma reprodukcije etnicnih elementov (Lendava, Zelezna Kapla - Bela 
in Siovenska [stra), opazamo skupno kombinacijo dejavnikov: prisotnost vpliva 
druzine, izobrazevalnega sistema in pravne zaSCite, medtem ko se skupnosti 
glede vpliva kulturne participacije in glede stevilcnosti med seboj razlikujejo. 

Kljub rezultatu, do katerega smo priSli s pomocjo "metode strinjanja", pa je ne
koliko tvegana trditev, da je kombinacija vplivov dru:tine, izobrazevalnega sis
tema in pravne zascite vzrok za produkcijo oziroma reprodukcijo etnicnih ele
mentov, saj je pomanjk1jivost te metode ravno njena nezmoznost ugotavljanja za
nesljivih povezav med vzrokom in posledico. Metoda nam ne omogoca zaneslji
vega odgovora, da na druzino, izobrazevalni sistem, pravno zascito in stem tudi 
produkcijo oziroma reprodukcijo etnicnih elementov morda ne vpliva kaksna 
tretja vzrocna okoliscina (dejavnik). 

Drug Millov pristop je "Indlrektna metoda razlik". Pri tej metodi za vsak dejav
nik, za katerega menimo, da povzroca produkcijo oziroma reprodukcijo etnicnih 
elementov, oblikujemo preglednico 2 x 2, v kateri krizamo prisotnost / odsotnost 
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izbranega dejavnika in prisotnost / odsotnost produkcije oziroma reprodukcije 
etnicnih elementov. Ce vse obravnavane encte padejo v celiea prisotnost / prisot
nost ali celieD odsotnost / odsotnost, potem obravnavani dejavnik povzroca pro
dukcijo oziroma reprodukcijo etnicnih elementov. Pomembna znacilnost "indi
rektne metode razlik" je raba enot z negativnim (odsotnim) druzbenim rezulta
tom za potrditev enot s pozitivnim rezultatorn. 

Oblikovali smo tako preglednico za vzroene okolisCine (dejavnike): druzina, 
izobrazevalni sis/em, pravna zaSCita. Pokazalo se je, da dejavnik druzina ne iz
polnjuje pogojev, saj je v Monostru vpliv druzine prisoten, medtem ko produkcije 
oziroma reprodukcije nL 

Indirektna metoda razlik sugerira, da sta izobrazevalni sistem in pravna za
sGila druzbeni okolisCini (dejavnika), ki povzroeata produkcijo oziroma repro
dukcijo etnienih elementov. 

Obe omenjeni metodi sta temelj k enotam usmerjene raziskovalne strategije 
(case-oriented strategy) in sta uporabni induktivni tehniki. Primerni sta predvsem 
za ugotav!janje konstantnih odnosov oziroma vzorcev trajnejsih zvez, ne omogo
tata pa obravnavanja mnogovrstne vzrocnosti (multiple causation) in razlag vari
acij (Ragin 1987). 

Uporabili bomo se enG tehniko redukcije podatkov v okviru kvalitativne pri
merjalne analize, in sicer Bo%vo algebra, ki logieno in holisticno poenostavi 
kompleksne podatkovne strukture. Boolov pristop omogoca odkrivanje kom
pleksnih vzorcev interakcije - mnogovrstne vzrocnosti - saj zacne s predpo
stavko maksimalne vzrocne kompleksnosti, vsaki kombinaciji vzrocnih dejavni
kav pa je pripisana lastna vrednost (prisotnost oziroma odsotnost druzbenega 
pojava). Predpostavljena maksimalna kompleksnost je v nadaljnji analizi poeno
stavljena s temeljnimi principi Boolove algebre. 

Za rabo Boolove algebre moramo podatkovno preglednico oblikovali kot res
nienostno preglednico ali true table. 
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Preglednica 3: Resnicnoslno preglednica dejovnikov, ki vplivaja no medgeneracijsko produkqo ozio 

romo reprodukcijo elnicnih elementov II obravnovonih monjsinskih skupnostih. 

D I K E P S PRO-REP ~evilo enot 

1 1 0 0 1 0 1 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 0 0 0 0 0 0 1 

D - druiino, I - izobrazevalni sistem, K - kulturno porlicipacija, E - socioekonomski status, P - prov

no zascila, S - stevilcnost 

Omeniti je treba omejitev t. i. "omejene raznolikosli '~ ki je tudi s icer precej raz
sirjen druzben pojav in dejansko pomeni oviro pri ugotavljanju vzroenih pove
zav. Zaradi omejene raznolikosti je ugotavljanje vzroenih povezav omejeno na 
kombinacijo vzroeno pomembnih dejavnikov, ki dejansko obstajajo: druzino, iz
obrazevalni sistem, kulturno participacijo, socioekonomski status, pravno zasCita 
in stevilcno fast, pri cemer je povsem mogoce, da v kaksni drugi etnicno mesani 
skupnosti obstaja drugaena kombinacija dejavnikov, ki omogoea produkcijo ozi
roma reprodukcijo etnicnih elementov. To sicer ne bi spremenilo rezultata pricu
joee analize, treba pa se je zavedati problema omejene raznolikosti. Zato je tudi 
primaren namen kvalitativnega primerjalnega pristopa dopuscanje maksimalne 
vzroene kompleksnosti, s Cimer se izognemo poenostavljenim predpostavkam. 

V tej analizi se problemu "omejene raznolikosti" ne morerno izogniti. Ker ob
ravnavamo vpliv sestih vzroenih okolisCin (dejavnikov), je mogoCih kombinacij v 
resnienostni preglednici 26, torej sestintrideset. V tej analizi so enote Ie dye raz
lieni kombinaciji vzrocnih dejavnikov, katerih rezultat je prisotna produkcija ozi
roma reprodukcija etnienih elementov ter ena kombinacija vzroenih dejavnikov, 
katere rezultat je odsotnost produkcije oziroma reprodukcije etnienih elementov. 
Zaradi omejene raznolikosti so trditve glede vzrocnosti omejene sarno na kombi
nacijo vzroeno relevantnih dejavnikov, ki dejansko obstajajo, in so predmet nase 
anaHze. Ce bi zeleli pridobiti bolj natanene ugotovitve glede relevantnih kombi
nacij vzrocnih dejavnikov in preseci omejitve raznoUkosti, bi morali upostevati 
maksimalno vzroeno kompleksnost, torej vseh sestintridesetih teoretieno mogo
eih kombinacij, vendar bi bilo to glede na Ie dye znani kombinaciji vzrocnih de
javnikov (od sestintridesetih mogocih) precej neplodno opravilo. 

Resnienostno preglednico poenostavimo s pomoejo velikih in malih crk. V 
tem primeru velike tiskane crke pomenijo prisotnost vzroenega dejavnika, male 
tiskane erke pa njegovo odsotnost. 
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Taka dobima; 

o . I . k . e . P . Ii ~ PRO_REP 

in 

D· I . K· E . p. 5 ~ PRO_REP 

oziroma 

D· I . k· e . p. s + D· I· K· E . P . 5 ~ PRO_REP.l1 

Baolava minimizacija aziroma redukcija padatkov ima temeljno pravilo, ki je; 

Ce se dva Boolova izraza razlikujeta v sarno en em vzrocnem dejavniku in pro

dudrata enak koncni rezultat, potem Iahko ta vzrocni dejavnik obravnavamo kot 
nepomemben, ga odstranirno in stem oblikujemo enostavnejsi izraz. 

Ker se nasa izraza ne razlikujeta sarno v enem, temvec v dveh dejavnikih: soci
oekonomski status in stevilenost, izraza ne morerno poenostaviti. 

Vecjega reduciranja vzrocne kompleksnosti (5 pomocjo Boolove a1gebre) na 
obstojecih podatkih (zaradi majhnega stevila enat) ne maremo izpeljati. Lahko pa 
izpostavirno nekaj znacilnosti. Bistvo kombinatorne logike je v holisticnem po
gledu na enote in se posebej na njihove vzrocne dejavnike, kar porneni, da je treba 
posamezne enote obravnavati v njihovem kontekstu. V nasem primeru ne mo
rerna trditi, da sa 0 (druiina), I (izobraievalni sistem) in P (pravna zascita) vzroki 
produkdje oziroma reprodukcije etniCnih elementov, temvec jib moramo obrav

navati v kontekstu prisotnosti in odsotnosti vseh vzrocno relevantnih dejavnikov. 
V tern primeru lahko kot vzrok produkcije ozirorna reprodukcije etnicnih elemen
tov opredelimo dye kornbinaciji dejavnikov D . I . k . e . P . s in 0 . I . K . E . P . 5. 

Opredelimo lahko tudi potrebne in zadostne vzroke v tej raziskavi. Dejavnik je 
opredeljen kot potreben, ce je njegova prisotnost nujna za uresnicitev druzbe
nega pojava, in kat zadasten, ce ze sarno njegova pr'isotnost omogoca uresnicitev 
druibenega pojava. V nasern prirneru bi za dejavnike 0, I in P lahko rekli, da so 
potrebni, vendar ne zadostni za uresnicitev produkcije oziroma reprodukcije et
nicnih elementov. 

*** 
11 Pri cemcr operator mnoienja . pomeni logicni IN, operator sdtcvanja + pa pomeni logicni operator All. 
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SKLEPNE UGOTOVITVE 

Pri kvantitativni analizi so v ospredju preucevanja odnosi med spremenljiv
kami v modelu, medtem ko je sarna enota preucevanja (posameznik) bolj ali manj 
nevidna. Pri kvalitativni primerjalni analizi pa imajo enote preucevanja (manjs in· 
ske situacije) jasno identiteto in so potisnjene v ospredje. 

Ce povzamemo Smithovo (1992) opredelitev ohranjanja etniene skupnosti kot 
medgeneracijsko kontinuiteto in vzdrievanje specificnih etnicnih elementov ob 
upostevanju, da je ohranjanje etnicne skupnosti odvisno se od cele vrste demo
grafskih, ekonomskih, kulturnih, politienih pogojev in okolisein, potem je namen 
k enotam usmerjene kvalitativne primerjalne analize ugotoviti, kdaj je posame
zen vzrocni dejavnik pomemben in kdaj ne, ter opredeliti razlicne kontekste, v 
katerih ima posamezen vzrocni dejavnik vpliv, pri cemer lahko razlicne konfigu
racije vzrocnih dejavnikov generirajo enak koncni rezultat - druzben pojav (pro
dukcijo oziroma reprodukcijo etnicnih elementov). 

Najprej poglejmo znacilnosti in omejitve uporabljene kvalitativne primerjalne 
metode (Ragin 1994): 

S pomoejo kvalitativne primerjalne metode preucuJemo podobnosti in 
razlike med razmeroma majhnim stevilom enot. Stevilo enot je omejeno, 
saj ta metoda predpostavlja podrobno preucitev vsake posamezne enote 
ter razkritje odnosov med posameznimi deli enote (odnose med tistimi de
javniki, ki so za raziskavo relevantnO. Poleg tega moramo upostevati, vecje 
kot je stevilo enot, manjsa je verjetnost, da bodo enote imele skupne 
vzrocno relevantne dejavnike. Vee enot skora; vedna pomeni vecjo hetero

genost. 

Temeljna znacilnost primerjalne analize je usmerjenost na preucevanje 
razlicnosti med posameznimi skupinami enot. Zato je cilj kvalitativne pri
merjalne analize razkritje razlicnih vzrocnih pogojev (dejavnikov), ki so 
povezani z razlicnimi rezultati (druzbenim pojavom), ali vzrocnih vzorcev, 

ki locijo enote v razlicne skupine . Pri tern se osredotocimo na preucevanje 
konfiguracije ali komhinacije dejavnikov, ki so skupni dolocenim enotam, 
in ne na prisotnost ali odsotnost posameznega dejavnika. 

Vzrocna heterogenost. Kvalitativna primerjalna metoda dovoljuje moznost, 
da obstaja vee kombinacij dejavnikov, ki privedejo do enakega rezultata 
(druzbenega pojava) - v nasem primeru do produkcije oziroma reproduk
cije etnicnih elementov. Kvalitativna primerjalna metoda lahko tudi raz
krije kompleksne in navidezno nasprotujoce vzorce vzrocnosti. Posame

zen dejavnik lahko, kadar je prisoten v doloceni kombinaciji dejavnikov, v 
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drugi kombinaciji dejavnikov pa odsoten, na rezultat deluje razlicno (druz
beni pojav). 

Kvalitativna primerjalna metoda omogoca Ie identifikacijo potrebnih de
javnikov oziroma pogojev (Dion 1998). Ce bi zeleli oceniti zadostnost, bi 
se morali osredotociti na nujnost vzrocnih pogojev (ali kombinacije vzroc
nih pogojev) in ne na nujnost rezultata (druzbenega pojava). Vzrok je za
dosten, ce mu vedno sledi dolocen rezultat, in je potreben, ce je vedno pri
soten v vseh primerih rezultata. 

Vrsta omejitev je tudi "omejena raznovrstnost". Druibeni pojavi so ome
jeni v svoji raznovrstnosti. Vedno kadar konstruiramo resnicnostno pre
glednico z razmeroma majhnim stevilom dejavnikov, ugotovimo, da so v 
mnogih vrsticah preglednice manjkajoce enote. Te manjkajoce enote je 
!reba obravnavati kot hipoteticne kombinacije, ki omogocajo poenostav
Ijena predvidevanja, vendar pa je treba vldjucevanje poenostavljenega 
predvidevanja v analizo utemeljiti s teoreticnim poznavanjem druibenega 
pojava. 

Pozornost je usmerjena tudi k deviantnim enotam. Treba je upostevati 
vsako enoto, ce ielimo ugotoviti vzorec raznolikosti. Enota lahko odstopa 
od nekega vzorca, vendar je treba odstopanje identificirati in razloiiti. 

Tezko je oblikovati resnicnostno preglednico, v kateri imajo vse enote enak 
rezultat. Raziskovalec sicer tezi k oblikovanju preglednice z minimalnim 
stevilom nasprotujocih rezultatov, pa vendar nasprotujoci rezultati osta
nejo. V druzbenem zivljenju obstaja precej naldjuCij, ki so zunaj do meta 
vsake resnicnostne preglednice. Posamezna enota lahko daje dolocen rez
ultat zaradi zelo specificnih razlogov, ki zadevajo sarno to enoto in jih tudi 
ne moremo razloziti z obstojeCim teoreticnim vedenjem 0 problematiki. V 
takih primerih je mogoce uporabiti verjetnostni kriterij za ugotavljanje 
ustreznosti kombinacije dejavnikov, ki pogojujejo doloceni rezulta!. 

Kategorijski podatki. Mnogo dejavnikov, ki pogojujejo druzbeni pojav, je 
zelo tezko predstaviti v obliki kategorijskih podatkov, kot 0 ali 1. Pri takSni 
kategorizaciji se lahko pri posamezni spremenljivki (dejavniku) izgubi 
mnogo informacij. Poleg tega pa je zelo pomembno, kako je pri vsaki enoti 
kodirana posamezna spremenljivka. 

Primerjalna kvalitativna metoda je logicna in ne statisticna tehnika, zato so 
njeni rezultati se toliko bolj podvrzeni deformacijam, ki so lahko posledica: 
izbora neodvisnih spremenljivk ali napak v podatkih. 
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Primerjalna kvalitativna analiza je na podlagi obravnavanih podatkov posa
meznih manjsinskih situacij pokazala, da produkdja oziroma reprodukdja etnlt
nih elementov (pri temer smo kot osrednjl etnltnl element obravnavali jezlk) 
med generadjarnl obstaja pri madzarski skupnostl v Lendavl, ltalijanski skupnostl 
v Slovenski Istri In slovenski skupnostl v ZeleznI Kapli - Bell. V vseh treh manjsin
skih skupnostih, pri katerih smo opazili produkcijo oziroma reprodukcijo etnie
nih elementov, kar pomeni prenos etnicnih elementov med generacijami, so kot 
pomembni prisotni naslednji dejavniki: druzina, izobrazevalni sistem inpravna 
zasata. 

Oejavniki kulturna participacija, socioekonomski status in stevilCna rast so 
prisotni v Slovenski Istri, v drugih dveh lokalnih etnieno mesanih skupnostih pa 
ne, zato lahko sklepamo, da niso nujno potrebni za produkcijo oziroma repro
dukcijo etnienih elementov. 

Pri slovenski skupnostl v Mono~tru rezu1tat primerjalne kvalitatlvne analize 
ka,e ·okrnjen" prenos etnltnlh elementov (predvsem jezIka) med generadjami 
Glede na empiriene podatke lahko govorimo 0 opuseanju etnienih elementov, ee
pray bi bila morda korektnej.a ugotovitev, da gre za transformacijo etnienih ele
mentov. Up0Stevati je treba, da se pripadnost k etnicni skupnosti lahko izraia na 
razliene nacine: od iivljenjskega stila, seg, navad, ki se skupinsko doloeajo, jezika, 
komuniciranja ali kolektivnega spomina, ki veie generacije in utrjuje prepricanje 
o trajanju sku pine oziroma njeni zgodovinski kontinuiteti. Analiza je pokazala, da 
v Porabju slovenski jezik do neke mere izgublja osrednjo vlogo oznaeevalca et
niene identitete. Na to so opozorili tudi popisni podatki, saj je .tevilo posamezni
kov, ki se opredeljujejo kot pripadniki slovenske skupnosti, veeje kot stevilo pri
padnikov, ki slovenski jezik opredeljujejo kot materni jezik. Pa vendar to ne po
meni nujno, da slovenska skupnost v Porabju izginja. Lahko se navezemo na Gan
sovo (1979, 1992) pojmovanje simbolne etnienosti kot moinosti, da pripadniki 
neke skupnosti vee generacij ohranjajo obcutke pripadnosti k doloeeni etnieni 
skupnosti, mogoee tudi brez ohranjanja osrednjega etnienega elementa - jezika. 

S pomoejo model a strukturnih spremenljivk nam je uspelo prikazati, kateri so 
tisti dejavniki, ki v najveeji meri vplivajo na medgeneracijsko etnieno kontinuiteto 
v posamezni manjsinski skupnosti, in tudi kaksna je vitalnost (produkcija, repro
dukcija ali transformacija) posamezne manjsinske skupnosti v obravnavanih 10-
kalnih etnieno mesanih skupnostih. 

Ce zdruiimo ugotovitve deskriptivne, kvantitativne in kvalitativne primerjalne 
analize in pogledamo ldjuene ugotovitve za vsako posamezno skupnost, ugoto
virno: 
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I. LENDAVA 

Vanalizi (kvantitativna primerjalna analiza) na ravni posameznika sta se 
pri madZarski skupnosti v Lendavi kot pomembni pokazali aru.f:ina in kullUrna 
partldpaclja, medtem ko se je pri preucevanju skupnosti kot celote (kvalitativna 
primerjalna analiza) izlusCila kombinacija dejavnikov aru.f:ina, /zo/:wtdevalni 
ststem in pravna zaIC/ta, ob odsotnosti kulturne participacije, socioekonomskega 
dejavnika in stevilcnega dejavnika. 

Drui1na se je v Lendavi tako kot v drugih treh iokalnih etnieno mesanih skup
nostih pokazala kot pomemben dejavnik na ravni posameznika in na ravni skup
nosti. Ta ugotovitev je skladna z mnogimi sorodnimi raziskavami (Alba 1990, Go
yette, Yu Xie 1997), ki ugotavljajo kljueno vlogo starsev in druzine pri vzpostavlja
nju obcutkov etnicne pripadnosti v procesu primarne socializacije. Gtrod se 
ravna v druzini najprej srecajo s specificnimi etnicnimi elementi, z vrednotami, s 
tradicijami itd., in kadar je v druzini pripadnost k doloeeni etniCni skupnosti 
predstavljena pozitivno, je velika verjetnost, da jo bo kot tako sprejemal tudi 
otrak. V druzini je treba preuCiti tudi vlogo etnicno mesanih zakonov. Statisticni 
podatki (popis 1991) za madzarsko skupnost v Sloveniji kazejo, da v etnieno me
sanih zakonih prevladuje raba slovenskega jezika. Podobno tudi empiriCni po
datki, zbrani v Lendavi, kaiejo, da je polovica anketirancev iz etnicno mesanih za
konov kot svoj materni jezik opredelila slovensi'ino, vee kot sestdeset odstotkov 
anketirancev iz etnicno mesanih zakonov pa se je opredeliJo za pripadnike vecin
ske skupnosti. Na podlagi teh podatkov lahko sklepamo, da etnieno mesani za
koni v Prekmurju prispevajo k opuseanju madzarskih etnienih elementov, pred
vsem jezika. 

V analizi na ravni posameznika se je pokazal kot pomemben dejavnik tudi kuJ. 
IUrna partldpaclja, ki jo lahko na nek naCin podobno kot druzino umestimo v 
del intimne sfere posameznika. Ob tern je treba pripomniti, da ima madzarska 
kulturna dejavnost, ki temelji na delovanju pretezno amaterskih umetniskih drus
tev, precej razvejano institucionalno infrastrukturo, kar ob trdni zgodovinski tra
diciji omogoca mocno izrazeno prisotnost madzarske kulture v Prekmurju. 

Na ravni skupnosti se je poleg druzine kot pomemben dejavnik pokazala se 
pravna zaIC/ta. V celotnem povojnem obdobju (po drugi svetovni vojni) je bilo 
v Sioveniji (v okviru SFRJ) enD temeljnih naeel druzbenopolitiCnega in pravnega 
sistema nacelo 0 enakopravnosti narodov in narodnosti na podJagi marksisticno
ieninisticnih usmeritev. Inkorporacija nacel 0 e nakopravnosti narodnosti v socia
listicno druzbeno in pravno ureditev je omogocila razvoj institucionalne pod
pore etnicnim manjsinam ter ucinkovita in kontinuirano pravna varstvo manjsin 
tudi po osamosvojitvi Siovenije ter spremembi druibenega sistema. DejanSW" 
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lahko govorimo 0 visoki ravni in kontinuiteti pravne zascite madzarske skupnosti 
od konea druge svetovne vojne pa do danes. 

Tretji pomemben dejavnik za produkcijo oziroma reprodukcijo elementov et
nicne skupnosti je /zobraltevalnl s/stem. Nacelo, ki se je uveljavilo na narodno 
meSanem obmocju v Prekmurju, da sta materinscini (slovenscina in madiarscina) 
llcencev enakovredni kat ucna predmeta in llcna jezika, je zasnova za razvijanje 
dvojezicnosti na sirsi druibeni ravni tako imenovane dvosmerne (funkcionalne) 
dvojezicnosti. Taka zasnovani vzgojno-izobrazevalni sistem omogoca poleg pro
dukcije oziroma reprodukcije etniCnih elementov med generacijami madiarske 
skupnosti tudi produkcijo etnicnih elementov (npr. jezika, spoznavanja znacil
nosti druibene in kulturne preteklosti madiarskega naroda) med pripadniki ve
Cinskega naroda. 

Na ravni skupnosti se kot relevantna nista pokazala Ie dva dejavnika: socioeko
nomski dejavnik ter stevilenost skupnosti. Glede stevilcnosti madiarske skup
nosti v Prekmurju je iz popisnih podatkov razvidno konstantno upadanje stevila 
pripadnikov madiarske skupnosti. Upadanje stevila pripadnikov madzarske 
skupnosti je glede na njene demografske karakte ristike deloma "pricakovano" in 
se bo po vsej verjetnosti se nadaljevalo. 

2. SLOVENSKAIsTRA 

Pri italijanski skupnosti so se v analizi na ravni posameznika kot pomembni 
pokazali dtUi:1na, /zobraltevalnl ststem, Itul/uma parl1c/paclja in negativen vpliv 
socioekonomskega statusa (/zobrazbe). Podobno ludi kvalitalivna analiza na 
ravni skupnosti kaze vpliv kombinacije dejavnikov dtUi:1na, /zobraltevalnl sis
tern, soc/oekonomsk/ status, pravna zaSltta in SteviICnost skupnostI. 

Sarno pri italijanski skupnosti so se v analizi na ravni posameznika in tudi v 
analizi na ravni eelotne skupnosti kot pomembni izkazaIi vsi v model vkljuceni 
dejavniki. 

Teiko bi opredeIiIi vzroke, ki pogojujejo tak rezultat analize, lahko pa pouda
rimo nekaj specificnosti, ki so znaCiine za itaIijansko skupnost v Siovenski Istri, in 
druibeni kontekst: 

Geografske znacilnosti obmocja (bIiiina, hitra in lahka dostopnost ter prehod
nost slovensko-itaIijanske meje), kjer zivi italijanska skupnost, zgodovinski kon
tekst in gospodarske znacilnosti (dnevne migracije) omogocajo mocno poveza
nost prebivalcev 10kalne etnicno mesane skupnosti in se posebej pripadnikov ita
Iijanske skupnosti z Italijo. 
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Lahko reeemo, da ima italijanska skupnost med vsemi obravnavanimi skup
nostmi najboljse razmere v vzgojno-izobrazevalnem sistemu. Poleg vrtcev, os nov
nih in srednjih sol z italijanskim uenim jezikom imajo se zelo ugodne moznosti 
solanja na univerzitetni ravni v sosednji Italiji. 

Ceprav je italijanseina manjsinski jezik, ima v Siovenski Istri dokaj visok status. 
Poleg tega je v solah s slovenskim uenim jezikom obvezno ueenje italijanskega je
zika, kar omogoea produkeijo etnienih elementov (jezika) pri pripadnikih veCine. 
Raba posameznega jezika je moeno odvisna od njegove funkeionalnosti. Ce je 
manjSinski jezik funkcionalen (ima vlogo posrednika informacij, medijev, kul
ture ... ), kar italijanseina v Siovenski Istri tudi je, ga uporabljajo veeji del manjsin
ske populadje in tudi veCinsko prebivalstvo. 

Italijanska skupnost ima edina od vseh obravnavanih skupnosti dnevni easo
pis v italijanskem jeziku ter moeno medijsko infrastrukturo (radio, televizija itd.). 

Tudi vpliv etnieno mesanih zakonov se v Siovenski Istri razlikuje od drugih ob
ravnavanih lokalno etnieno mesanih skupnosti. Popisni podatki (1991) kazejo, da 
v etnieno mesanih zakonih sieer prevladuje raba slovenskega jezika, vendar je ta 
delez manjsi kot na primer pri madzarski skupnosti v Prekmurju, hkrati pa je opa
ziti tudi veeji delez rabe obeh jezikov, slovensCine in italijanseine. Empirieni po
datki, zbrani v Siovenski Istri v okviru projekta Medetnicni odnosi in narodna 
identiteta v Slovenski [stri pa kazejo se nekoliko drugaeno sliko. Priblizno 63 od
statkov anketirancev iz etnicno mesanih zakonov se je opredelilo za pripadnike 
italijanske skupnosti. Kar 64 odstotkov anketiraneev iz etnicno mesanih zakonov 
pa je kot svoj materni jezik zapisalo italijansCino. Glede na te podatke bi tezko tr
dili, da slovensko-italijanske zakonske zveze spodbujajo opuseanje italijanskih et
nienih elementov (predvsem jezika) oziroma da spodbujajo proeese asimilacije. 

Italijanska skupnost je tudi edina, pri kateri kijub neugodni demografski 
strukturi skupnosti v popisih ni zaznati konstantnega upadanja steviJa njenih pri
padnikov, temvec gre v stevili'nosti skupnosti za nihanja (vzpone in padee). Kljub 
se starejsi starostni strukturi italijanske skupnosti ad madzarske, je upadanje ste
vila italijanske skupnosti v Siovenski Istri manjse. 

, in 3. MONOSTER 

Kot pomembna dejavnika v analizi na ravni posameznika v slovenski skup-
~d- nos/i sta se izkazali druZina in kulturna partle/paelja. Kvalitativna primerjalna 
~n- analiza manjSinske situacije v Monostru pa je kot edini relevanten dejavnik v 
za- ospredje postavila druZino, kar pa oCitno glede na rezultate analize ne zadosca 
ita- za produkcijo oziroma reprodukcijo etnicnih elementov med generacijami. 
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Podobno kot slovenska je tudi madzarska narodnostna politika razglasala for
malno enakopravnost narodnosti, ki pa je v vsakdanjem zivljenju ni dosledno iz
vajala, saj so se z narodnostnim vprasanjem zaeeli aktivneje ukvarjati sele konec 
sestdesetih let. 

Sele od konea osemdesetih let je slovenski skupnosti v Porabju omogoeena 
ustrezna pravna zasCita, ki sicer formalno omogoea veliko Cna podrocju politicne 
participacije, medijev, sole, rabe jezika ... ), dejansko uresnieevanje teh pravic pa 
je se vedno precej skromno, predvsem zaradi razlogov, kot so pomanjkanje fi
nanenih sredstev, pomanjkanje politicne volje, mogoee pa tudi zaradi pomanjka
nja volje in zelje v sami skupnosti. 

V primerjavi z drugimi obravnavanimi manjsinskimi skupnostmi se je sloven
ska skupnost v Porabju v geografskem in v druzbenopoliticnem smislu razvijala 
v precejsnji izolaciji. 

Analiza empiric nih podatkov je kot edina dva pomembna dejavnika prikazala 
druttno in kubumo participaciJo. Hkrati se je izkazalo, da na ravni skupnosti 
nista omogoeeni produkcija in reprodukcija etnicnih elementov, oziroma da po 
vsej verjetnosti prihaja do njihove transformacije. Ker pa je analiza omejena pred
vsem na jezik ter etnieno opredeljevanje, lahko govorimo predvsem 0 njunem 
opuseanju. 

Kar nekaj kazalcev kaze na opuseanje slovenskega jezika v Porabju: 

510venski jezik v Porabju nikoli ni imel visokega statusa. V zadnjih desetletjih 
se porabsko nareeje ne razvija v skladu s sodobnimi potrebami, kar pomeni, da 
se njegovo besedisce ne prilagaja dovolj hitro druzbeni stvarnosti.12 Ob tem velja 
pripomniti, da veCina pripadnikov slovenske skupnosti slovenskega knjiznega je
zika ne obvlada v zadostni meri, pa postopno opuseajo tudi porabsko narecje. 
Poleg tega prihod tujega kapitala spodbuja ucenje drugih jezikov, katerih znanje 
omogoCa zaposlitev in druzbeno mobilnost. Pri mladini je opazna tesna pove
zava med novejsimi gospodarskimi razmerami in izobrazevalnimi trendi. Mlajsa 

generacija se v svojem izobrazevanju podreja in prilagaja zahtevam nemskega ka
pitala, ki trenutno prevladuje na tern obmocju. Mladi se usmerjajo v srednje stro
kovne in poldicne sole, ki jim omogocajo pridobitev poldica in zaposlitve. Na je
zike, ki so v nekem okolju v stiku, lahko gledamo kot na jezike, ki tekmujejo za 
uporabnike. 50 kot dobrine, ki bode na jezikovnem trgu preiivele Ie do trenutka, 
ko jih bodo stranke se pripravljene kupovati. Ceno jezika doloca tudi trud, ki ga 
mora posameznik vloziti v to, da ga osvoji, njegovo "vrednost" pa kOrist, ki jo ima 

*** 
12 V ~asopisu Parabje to reSujejo taka, da v bcscdilih, napisanih v porabskem narceju, manjkajoce i1-razc na
domestijo z izrazi iz knjiinc sJovenscine. 
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od tega, da jezik lahko uporablja. Pri rnanjsinskern jeziku je torej ''vrednost" jezika 
odvisna predvsern od dveh dejavnikov: od uporabnosti jezika na obrnocju, na ka
terern irna jezik status rnanjsinskega jezika (velikost rnanjsine, obstoj izobrazeval
nih, gospodarskih, kulturnih in drugih ustanov, kjer je v uporabi rnanjsinski jezlk 
itd.) ter od vloge politieno-geografskega obrnoeja, kjer irna jezik status veeinskega 
in/ali drZavnega jezika. Glede na omenjene dejavnike slovenski jezik v Porabju iz
gublja "vrednost". 

V Lendavi in Slovenski Istri (tako kaiejo empirieni podatki raziskav v okviru 
projekta in tudi popisi prebivalstva) vee prebivalcev opredeljuje manjsinski jezik 
kot materni jezik, manj pa se jih opredeljuje za pripadnike manjsinske etniene 
skupnosti. V Monostru tako rezultati popisov kot tudi izsledki raziskave v pro
jektu izkazujejo ravno obratno situacijo: vee posameznikov se je opredelilo za 
rnanjsinsko etnieno pripadnost, manj pa jih je kot svoj materni jezik navedlo 
manjsinski jezik. 

Ceprav se je druzina izkazala za pomemben dejavnik pri produkciji ozirorna 
reprodukciji etnicne skupnosti, pa vloga etnicno mesanih zakonov v Monostru oi 
spodbudna. Anketiranci iz etnieno mesanih zakonov se bolj opredeljujejo za pri
padnike madzarske skupnosti. Podobno je pri rabi jezika, saj pri anketirancih iz 
etnicno mesa nih zakonov madzarsCina spodriva slovenski jezik. 

Izobrazevalni sis tern v Porabju ne prispeva k reprodukciji, kaj sele k prod uk
ciji jezika. Pozno vpeljevanje (sedemdeseta leta) slovenskega jezika v porabsko 
solstvo, v katerem poteka ueenje slovenskega jezika kot neobvezen ucni predmet, 
ne prispeva dovolj k dvigovanju statusa manjsinskega jezika. Za jezik, ki ima manj
sinski status, oi dovolj, da se etrod z njim seznanjajo in tudi sicer srecujejo Ie v 
ozkern druzinskem krogu. Tako bode razvili preprieanje, da njihova kultura in 
jezik nista primerna za rabo v javnosti tef da sta v primerjavi z vecinskim manj
vredna. To lahko otroke privede do neuravnotezene identifikacije (Cummins 
1984,79) v prid vecinskem jeziku in kulturi. Ornenjeni izid je se tallko verjetnejsi, 
ce prihajajo etroci v stik z vrstniki, ki so pripadniki veCinskega naroda, in:i.e sarno 

zata, ker veeinski solski predmetniki ne predvidevajo pouka rnaternega jezika, 
menijo, da ta jezik ni vreden toliko kot drugi tuji jeziki. Pornernbno je, da imajo 
otroci, pripadniki rnanjsine visokokakovostne in sodobne vzgojno-izobrazevalne 
ustanove, ki so s svojimi solskimi programi konkurencne vecinskim. 

]ezik je pogosto obravnavan kot najpomembnejsi in skoraj obvezen etnicni 
element in vzpostavlja se ze kar misticna povezava rued njim in etnicno skup
nostjo. V Porabju prihaja do opuscanja rabe porabskega narecja ali slovenskega 
jezika, hkrati pa se stevilo prebivalcev, ki se je v popisu opredelilo za pripadnike 
slovenske skupnosti, ne zmanjsuje moeno oziroma se zmanjsuje celo nekoliko 
manj kot na primer v Prekmurju ali Zelezni Kapli - Beli. Tako bi mogoee lahko 
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celo domnevaIi, da slovenska skupnost v Porabju postaja skupnost, ki sicer v vecji 
meri ne govori slovensko, pa kljub temu slovenski jezik prepoznava kot etnicni 
simbol. Sklepamo lahko, ceprav je opuscanje jezika manjsine v druzini pogosto 
znak morebitne aSimilacije, da medgeneracijsko ohranjanje jezika manjsine ni 
vedno temeljni pogoj za ohranitev etnicne identitete (Lieberson 1970, v Stevens 
in Swicegood 1987, Yancy et al. 1976), saj lahko za ohranitev etnicne identitete 
postanejo pomembnejsi drugi etnicni elementi. 

4. ZELEZNA KAPLA - BELA 

Kvantitativna analiza je na ravni pasameznika pri slavenski skupnasti kat 
edini relevanten dejavnik pakazala druZ/no, medtem ka sta se pri kvalitativnem 
preucevanju manjSinske situacije kat relevantna paleg druZ/ne pakazala se f,z

obraZevalni sistem in pravna za§tita. 

Ce je v Sloveniji in na Madzarskem narodnostna politika, ki se je razvijala v 
okviru notranje socialisticne ureditve. temeljila na enakopravnosti narodov, pa v 
Avstriji temeljni dokument, to je Avstrijska drzavna pogodba, v katerem je bilo 
opredeljeno pravno varstvo slovenske skupnosti , ni bil sprejet na podlagi kon
senza veCinskega naroda, temvec je bil to dokument, ki je nastal kot pogoj, ki so 
ga zmagovalei druge svetovne vojne postaviIi za avstrijsko samostojnost. Morda je 
tudi to eden od razlogov za nepopolno uresnicevanje pravne zasCite manjsin v 
praksi in razlog obcasnih izbruhov nestrpnosti pri delu vecinskega prebivalstva 
te r pri dolocenem delu politicnih strank. 

V Zelezni Kapli - Beli (na Koroskem) se sele v zadnjem desetletju poeasi umika 
preprieanje, da je slovenski jezik primeren Ie za domaco rabo, medtem ko naj bi 
bila za javno rabo uporabnejsa nemscina. Zaslediti je tudi trende pogostejse rabe 
knjizne slovenscine med pripadniki slovenske skupnosti, k.r je povezano pred
vsem s spremembami socialne oziroma izobrazbene strukture pripadnikov slo
venske skupnosti. 

Na Koroskem sta prisotna dva nekoliko protislovna trenda: a) Na eni strani 
delei in rast prijav na dvojezicnih solah kazeta na to, da ljudje dvojezicno solstvo 
vedno bolj sprejemajo kot alternativno ponudbo. Otroci, ki se prijavljajo k dvoje
zicnemu pouku, prihajajo tudi iz nemsko govoreCih oziroma dvojezicnih druzin, 
To pomeni, d. starsi od dvojezicnega izobrazevanja prieakujejo pridobitev in 
dobro izhodiSce za kariero svojega otroka. J3 Dvojezicni pouk obravnavajo kot 

* * * 
13 Empiritne raziskave rudi ka1ejo spremcnjcn odnos do dvojezicnosti. Konec scdcmdcsctih let so med Ijud· 
mi ~ prevladovala preprieanja, da se otroci zaradi dvojez i~nosti nobcnega jezika nc nau~iio dobro. Koncc de-

d 
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specificno regionalno ponudbo, ki je nujno ne povezujejo z etnicnimi elementi, 
stem pa poglavitni vzrok za njihovo prijavo tudi ni solidarnost do slovenske 
manjsine. b) Na drugi strani so v modernizaciji solstva opazne tendence po uki
njanju majhnih osnovnih sol z nizkim stevilom otrok in oblikovanju centralnih 
soL Prihaja do postopnega ukinjanja tistih sol na hribovitih obmocjih, ki imajo 
vecji delez otrok prijavljenih k pouku slovensCine, ter veeanju stevila mescanskih 
sol, srednjih sol - nemskih gimnazij. To pomeni, da morajo starsi oziroma otroci, 
ki zelijo obiskovati solo, v kateri bo omogoceno ucenje slovenskega jezika, spre
jeti doloceno financno in casovno odrekanje. Pogosto pa pri vpisu otroka v solo 
odlocajo prakticni razlogi, kot so stroski solanja, oddaljenost kraja solanja itd. 

Od vseh skupnosti, ki smo jih preucevali, se je v Zelezni Kapli - Beli vloga dru
:tine pokazala kot najvplivnejsa. Za Zelezno Kaplo - Belo in tudi za vso Korosko 
je znacilno, da se del dezelne politike, posamezne organizacije in tudi del veCin
ske populacije nenehno zavzemajo za krcenje formalnopravno dolocenih pravic 
manjsinske skupnosti ali celo za zanikanje obstoja slovenske manjsinske skup
nosti. Na podlagi te ugotovitve in empiricnih podatkov bi lahko sklepali, da v 10-
kalni etnicno mesani skupnosti, v kateri so stalni konflikti oziroma izrazi nespre
jemanja manjsinske etnicne skupnosti, druzina pridobiva na po menu v medgene
racijskem prenosu etnicnih elementov. 

S pomocjo modela strukturnih spremenljivk nam je uspelo prikazati, kateri so 
tisti dejavniki, ki v najvecji meri vplivajo na medgeneracijsko etnicno kontinuite
to v posamezni manjsinski skupnosti in tudi kaksna je vitalnost (produkcija, 
reprodukcija ali transformacija) posamezne manjsinske skupnosti v obravna
vanih lokalno etnicno mesanih skupnostih. 

* * * 
vetdesetih let so se njihova mnenja spremenila in zdaj je veCina mnenja, da se otroku ni tezko dobro nautiti 

Id· dveh jezikov (Etnicni odnosi: raziskava Flaschberger/ Reiterer 1980; diplomska naloga Fleissner 1998 na Uni-
Ie- verzi za pedago~ke znanosti). 
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Ena pomembnejsih institucionalnih obveznosti levosredinske koalicije na de
zelnih volitvah leta 2003 je bila priprava novega statuta Dezele Furianije Julijske 
krajine. Od vsega zacetka je bilo jasno, da bo slo za velik zalogaj, kajti sestava de
zelnega statuta je vsekakor zelo zahtevna naloga, tako politicno kot tudi admini
strativno, saj je ddelni statut sprejet z ustavnim zakonom, to je z dvojnim branjem 
taka v poslanski zbornici kat tudi v senatu, kar pomeni, da mora parlament stiri
krat odobriti isto besedilo. 

Te naloge se je Ddda lotila s povsem novim pristopom: nalogo priprave os
nutka besedila je zaupala posebnemu telesu, Konvenciji, ki so ga poleg dezelnih 
svetnikov sestavljali se zunanji strokovnjaki, predstavniki krajevnih uprav, sindi
kalnih organizacij in vseh treh manjsin, slovenske, furianske in nemske. Ta Kon
vencija je pripravila okvirno besedilo, 0 katerem je nato razpravljal dezelni svet, 
ki je besedilo tudi odobril. 

Namen tega prispevka je, da analizira potek dela v Konvenciji in primerja 
predloge slovenske manjsine v Ita!iji z rezultati glasovanja v dezelni skupsCini, ki 
je predlog statuta predala pariamentu. 

ZGODOVINSKI OKVIR 

Avtonomna deiela Furianija - Julijska krajina je bila formalno ustanovljena ze 
z ustavo italijanske republike,l ki je zacela veljati 1. januarja 1948; vendar so s pre
hodnim ustavnim dolocilom2 dejansko ustanovitev dezele prelozili na poznejsi 
cas. Razlogi za to niso izrecno navedeni, zagotovo pa izhajajo iz dejstva, da v prvih 
povojnih letih se ni bila popolnoma jasna dokoncna razmejitev med Italijo in te
danjo Jugoslavijo, ter si je ustavodajna skupsCina zato vzela cas za premislek. V 
casu razprave 0 tern Clenu ustave v ustavodajni skupscini, PariSka mirovna po

godba ni bila podpisana, pozneje pa vse do sestave Fanfanijeve levosredinske 
vlade leta 19633 v parlamentu ni bilo politicnih pogojev za ustanovitev dezele. Pac 

_ pa je bilo ze iz razprave v ustavodajni skupsCini razvidno, da je bila odloCitev 0 

avtonomni dezeli sprejeta tudi zaradi prisotnosti slovenske manjsine na tern 
ozemlju4 

*** 
1 116. clen italijanske ustave. 
2 X. prehodno dolocilo italijanske ustavc. 

3 V: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regionale, Documento preparatorio, Aprile 2004, 6-7. 

4 Isto tam, su. 7 -8. 
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Med Siavenci V Italiji sa bila zata pricakavanja ab ustanovitvi Oeiele, do katere 
je priSlo 15 let pozneje,5 zelo velika: pray glede na dejstvo, da je bila prisotnost slo
venske manjsine v Furlaniji -Julijski krajini glavni razlog za avtonomijo Odele, so 
Slovenci domnevali, da bo statut Oeiele vseboval posebna dolocila 0 zasCiti manj
sine in da bode naloge v zvezi stem vprasanjem poverjene pray Odeli. Ta pa se 
ni zgodilo, saj ustavni zakon, s katerim je bil sprejet deielni statut, Slovencev iz
reena ne amenja, ampak v 3. cleou govori Ie 0 enakosti pravic in 0 zasCiti etnie

nih in kulturnih znacilnasti6 

Tudi izvajanje tega elena je bilo zelo omejeno. V dezelni zakonodaji se naziv 
Slovenci ali slovenska manjsina dolgo ni pojavil, ampak se je Ie obcasno govorilo 
o skupinah, nosilcih posebnih interesov. Thdi vlada, ki je takrat nadzirala deielno 
zakonodajo, ni Oezeli priznavala nikakrsne pristojnosti na tern podrocju: sklice
vala se je na 6. clen ustave,7 pri cemer je besedo Republika istovetila z drzavo. 
Temu je pritrjevalo ustavno sadisce in nic niso zalegle ekspertize uglednih prav
nikov, ki so trdili, da beseda Republika ne pomeni driave oziroma vlade in parla
menta, temvec sklop vseh institucij, ki sestavljajo driavo, torej tudi deielo. 

V poznejsih letih je ustavno sodisce svoje stalisce omililo, vendar so bili ukrepi 
Oeiele v zvezi s slovensko manjsino omejeni na nekatera marginalna vpraSanja 
ali na izvajanje drzavne zakonodaje, na primer z zakonom 0 razdelitvi sredstev, ki 
jih je driava z zakonom za obmejna obmocjaB namenila za kulturne dejavnosti 
slovenske manjsine v Italiji.9 

Thdi ustavne spremembe v prvih letih 21. stoletja niso bistveno spremenile 
tega stanja. Medtem ko je parlament dvignil ustavno raven zascite nemske manj
sine na Juinem Tirolskem, ladinske manjsine na Tridentinskem in francoske 
manjsine v Oolini Aosta, se je za Oezelo Furlanijo - Julijsko krajino omejil na ob
veza, da sprejme nov deielni statut, ne da bi se poglabljal v njegovo vsebino. 

Medtem ko je prej pripadala pristojnost za spremembe dezelnega statuta 
sarno parlamentu, S postopkom, ki je dolocen za spremembo ustave,lO so z ustav
nimi spremembami leta 2001 11 poverili deielnemu svetu vlogo pobudnika za ses-

*** 
5 Slatul Avtonomnc de1.elc Furlanijc - julijske krajinc je bil sprejcr Z USl3vnim zakonom Slev. 1 z dne 31. janu
arja 1963. 
63. clen statuta se glasi: v Dezelije priznana enakosl pravic in obravnavanja vseh drZuvljanov, ne gfede na 
jezikovno skupino, kaleri pripadajo, Z zaSciio njihovih elnitnih in kulturnih znaCilnosti. 

7 6. tlen ustavc se gtasi: Republika s posebnimi dolotili Stili jezjkovne manjs/ne. 
B Zakon ~tev. 19 z doe 9. 1. 1991. 
9 Dcfclni zakon 46 z doe 5. 9. 1991. 
10 Za spremembo ustave je predvidcno dvojno branje v vsaki od obch vej parlamenta, pri cemer mora med 
prvim in drugirn branjcm prclcci najmanj ~S[ mcsccev. Popolnoma isto bescdilo mora biti torej odobreno sti
rikraL 
11 Ustavni zakon stev. 2 z dne 31. 1. 2001. 
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ere tavo novega statuta; skratka, dezelni svet je bi! poklican, da sestavi osnutek no-
ilo- vega statuta Deiele Furlanije - Julijske krajine12 ter ga kot predlog ustavnega za-
so kona predloii parlamentu. 
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KONVENClJA ZA STATUT 

Prvi ukrep, ki ga je deielni svet Furlanije - Julijske krajine sprejel v zvezi s pri
pravo osnutka novega statuta, je bi! zakon,13 s katerim je ustanovil Konvencijo in 
ji poveril nalogo priprave osnutka besedila statuta; pri tern se je skliceval na po
dobno telo, ki so ga v Bruslju oblikovali za sestavo osnutka besedila ustavne po
godbe Evropske unije. 

Konvencijo je sestavljala skupina deielnih svetnikov, poleg njih pa se pred
stavniki krajevnih uprav, gospodarskih zbornic, sindikalnih organizacij, obeh uni
verz in jezikovnih manjsin; zakon je izrecno dolocal, da bode v Konvenciji s po 
enim predstavnikom zastopane furlanska, slovenska in nemska manjsina v De
ielL Ta Konvencija je bila zadoliena, da pripravi osnutek besedila deielnega sta
tuta in ga predlozi v obravnavo dezelnemu svetu. V postopku za odobritev statuta 
je bila torej tudi formalno soudeleiena slovenska manjsina. Sicer pa so bili v Kon
venciji stirje Slovenci, dezelna svetnika Igor Canciani in Bruna Zorzini, zgoniSki 
zupan Mirko Sardoe v delegaciji predstavnikov krajevnih uprav in pod pisani 
Bojan Brezigar na predlog krovnih organizacij slovenske manjsine v ItalijL 

DOKUMENT S SMERNICAMI 

Predsedstvo deielnega sveta je Konvenciji predloiilo v obravnavo dokument 
z glavnirni smernicami za izdelavo besedila; 14 ta dokument se v nekaterih delih 
dotika tudi vpr.sanja slovenske manjsine. Dokument je nacelnega znacaja, kar 
pomeni, da ne vsebuje dolocil, ki naj bi jih obvezno vkljuceval statut, ampak vse
buje analizo stanja in nakazuje smernice za izdelavo osnutka statuta. 

Pri analizi je dokument glede slovenske manjsine zelo nataneen. Tako na pri
mer opozarja, da je ustavodajna skupsi'ina odloiila takojsnjo ustanovitev avto
nomne dezele, "ker so bile manjsine ze zascitene s 6. clenom ustave",15 To pomeni, 
da je bila ustavodajna skupsCina zaskrbljena, ker bi z odloiitvijo ustanovitve 

*** 
12 Stem ustavnim zakonom je bil tudi odpravljen vezaj med Furlanijo injulijsko krajino v uradnem nazivu de

zele. 

13 Dezelni zakon ~tev. 12 z dne 2. aprila 2004. 

14 Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Consiglio regiona1c, Convenzione per la stesura del nuovo statuto 

di autonomia, Documento preparatorio, Aprile 2001. 

15 Documento preparatorio, 7. 
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dezele manjsina ne bila zasCitena in je to svojo zaskrbljenost odpravila pray s skli
cevanjem na 6. clen. 

o oceni zaseite jezikovnih manjsin dokument opozarja, da se je odnos do tega 
vprasanja spremenil, "kef se danes ne omejuje na prepoved diskriminacije narod
nih manjsin (diskriminacije, katere zrtve so pogosto bile), ampak je sedaj treba 
ohraniti in vrednotiti, preko pozitivne zaSCite, jezikovni in kulturni pluralizem na 

ozemljih, na katerih so se vedno mesali in skupaj ziveli razlieni jeziki, kulture in 
etnije". 16 

Med vrednotami, ki naj bi jih dezelni statut vseboval, so v dokumentu nave
dene tudi ", .. sozitje in integracija s sosednjimi narodi, zascita razlicnosti ter jezi

kovnega, verskega in kulturnega pluralizma, specificna zascita priznanih manj
sin, ... "'7 Ta obveza je tocneje navedena v poglavju, ki zadeva pravice, kjer je nave
dena, da mora statut vsebovati obvezujoca dolocila v zvezi s pravicami jezikovnih 

manjsin, ki so prisotne na ozem/ju dezele: "potrebne so norme statuta, ki bi raz
vile nacelo, ki ga vsebuje 6. elen ustave", pri eemer je treba oceniti vsebino in 
raven ter goli negativni zasciti (prepovedi diskriminacije), ki jo vsebuje 3. elen de
ze/nega statuta, dodati naeela pozitivne zasCite, ki naj se izvajajo, glede na pristoj
n05(i, z redna ddavno ali dezelno zakonodajo.18 

Med novimi pristojnostmi, ki naj bi jih pridobila dezela, so navedene tlldi 
"splosne norme na podrocjll solstva na podrocju poucevanja manjsinskih jezi
kav" ,19 Koneno pa je v zvezi z volilnirn sistemom zapisano: "Ce bi zeleli zagotoviti 

v dezelnem svetu prisotnost predstavniStva slovenske manjsine, je treba v statut 
vkljuCiti zadevna dolocila, ki bi omogoCila izjemo glede na ustavno naeelo 0 ena
kovrednosti glasov."20 Glede tega vprasanja dokument, za razliko od prej navede
nih tock, torej ne zavzema stalisea, ampak daje Ie pravni pouk Konvenciji, kaj naj 
naredi, ce zeli-lIveljaviti zajameeno zastopstvo manjsine. 

AVDlCI]E CIVILNE ORUZBE 

Konvencija je ob zacetku svojega dela zaslisala predstavnike stevilnih organi
zacij civilne druzbe in tudi verskih skupnosti v Odeli. Zvrstilo se je nekaj desetin 
predstavnikov, ki so iznesli svoje predloge. 

*** 
16 Is[O tam, 9. 

17 1s(0 t3 m, 11. 
18 Isto tam, 12. 

19 Isto tam, 22. 

20 Isto tam, 27 



di-

~a 

d-
,. 
la 

n 

e-
i

j-

1 

Razorgve in !i1radiva Lju bljana 2005 St. 47 73 

Med temi SO bill tudi nekateri predstavniki slovenskih organizacij, ki jim je 
predsedstvo dezelnega sveta s simultanim prevajanjem omogoeilo, da so svoja 
stalisca iznesli v slovenskem jeziku. 

Med znanstvenimi institueijami, ki so jih povabili na avdicije 31. maja 2004, je 
bil tudi Slovenski raziskovalni institut. Njegov ravnatelj Emidij Susie je svoj poseg 
zaeel z ugotovitvijo, da je Deiela nastala tudi zaradi prisotnosti manjsin, sedaj pa 
postaja cedalje pomembnejsa pri cezmejnem sodelovanju. Ti dye dejstvi je treba 
upostevati pri pripravi novega statuta, ki mora vsebovati dolocila 0 varovanju in 
spodbujanju jezikovne razlicnosti. Statut mora izrecno imenovati slovensko, fur
lansko in nemsko manjsino, Dezela pa mora s posebnimi normami dopolnjevati 
drzavno zakonodajo. Dezelni statut bi moral priznavati institucionalno organizi
ranost manjsine, volilna zakonodaja pa jamCiti izvolitev vsaj po enega Slovenca v 
triaski, gOriski in videmski pokrajini21 

Predsednika krovnih organizaeij slovenske manjsine Rudi Pavsie (Slovenska 
kulturno-gospodarska zveza - SKGZ) in Sergij Pahor (Svet slovenskih organiza
cij - SSO) sta na avdicijah sodelovala 22. junija 2004. Pavsie je med drugim pred
lagal stirijezicni naziv Deiele, uradnost vseh jezikov, zakonsko skrb Dezele za pro
modjo in poznavanje manjsinskih jezikov in imenovanje Varuha za manjsinske 
pravice, zahteval je odobritev posebnega deielnega zakona za zaseito slovenske 
manjsine in zahteval zajameeno zastopstvo vsaj enega Slovenea v deielni skup
scini.22 Pahor je poudaril zahtevo po enakopravnem statusu slovenskega jezika in 
po tesnejsem povezovanju manjsin, dodal pa je, da bi morali biti manjsinski jeziki 
najmanj izbirni predmeti v vseh solah v Deieli23 Na istem zasedanju je nastopil 
tudi predsednik Slovenske gospodarsko-prosvetne skupnosti (SGPS) Boris Gom
bac, ki je med drugim "zahteval obnovitev deielnega instituta za slovensko manj
o5ino".24 

Na avdicijah, namenjenih problemov izseljencev, je sodelovalo tudi zdruienje 
slovenskih izseljencev Slovenci po svetu. Predsednik tega zdruienja Renzo Matte
lig se je zavzel za priznanje veejeziene stvarnosti Odele, podprl je celovitost De
iele, obenem pa opozoril na problem zaostalosti nekaterih predelov, kjer iivijo 
pripadniki slovenske manjsine25 

Na avdicijah gospodarskih subjektov pa so nastopili tudi predstavniki Sloven
skega deielnega gospodarskega zdruienja (SDGZ) in Kmecke zveze (KZ). Predse
dnik SDGZ Marino Peeenik je poudaril nujnost zasCite kolektivnih pravic manjsine 

* * * 
21 Primorski dnevnik, 1. junija 2004, 3. 

22 Primorski dncvnik, 23. junija 2004, 3. 
23 IstO tam. 

24 Iste tam. 

25 Primorski dncvnik, 24. junija 2004, 3. 
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in zahteval zastopanost slovenskih stanovskih organizacij v zadevnih dezelnih te
lesih; Pesenik je tudi predlagal ustanovitev posebnega dezelnega sveta za dele in 
ekonomijo. Tajnik KZ Edi Bukavec pa je naglasil, da je za slovensko manjsino te
ritorij nenadomestljiva dobrina, spregovoril pa je tudi 0 problemih, ki so nastali 
po ukinitvi Kraske gorske skupnosti.26 

PREOLOGI SLOVENSKE MAN]SINE 

Dan pred zacetkom vsebinske razprave v Konvenciji, 14. julija 2004, so stirje 
slovenski predstavniki v Konvenciji skupaj z drugimi slovenskimi dezelnimi svet
niki in s predsednikoma obeh krovnih organizacij slovenske manjsine v Italiji Ru
dijem Pavsicem in Sergijem Pahorjem na novinarski konferenci v palaCi dezel
nega sveta obrazlozili predloge slovenske manjsine v zvezi z dezelnim statu tom. 
Dokument z naslovom "Za moderno veckulturno in vecjezicno dezelo. 
spostljivo do preteklosti, uzrto v prihodnost" je bil ze objavljen,27 vsebuje po
glede, ki ne zadevajo zgolj ozko slovenske manjsine, ampak posegajo na sirse po
drocje jezikovne razlicnosti in mednarodne vloge dezele. Ookument je sestavljen 
iz daljsega uvoda, v katerem je med drugim zapisano, da je priprava novega sta
tuta "predvsem priloznost, da se Oezela dokoncno otrese izrazito zascitnega pris
topa do problema jezikovnih manjsin" in da ta pristop prenese na viSjo raven 
vrednotenja jezikovnih razlicnosti, ki jo nakazuje osnutek ustavne listine Evrop
ske unije. Sicer pa dokument vsebuje 16 tock, ki v glavnem zadevajo vprasanja 
slovenske manjsine, delno pa tudi sirse vprasanja vseh m.njsin v Oezeli in tudi 
skrbi za italijansko manjsino v Istri in za izseljence. 

Ookument se zacenja s predlogom, da bi bilo ime Odele v statutu izpisano v 
stirih jezikih, tef z zahtevo, da Dezela vrednoti jezikovno razlicnost in stiti vse tri 
manjsine v Dezeli tef priznava status uradnosti manjsinskih jezikov. Dezela naj bi 
imela zakonodajne pristojnosti na podrocju zascite manjsin in naj bi priznavala 
vlogo organizacij civilne druzbe, ki so jedro delovanja manjsin. Oezelni statut naj 
bi zajamcil prisotnost vsaj enega predstavnika slovenske manjsine v deielnem 
svetu, pri spreminjanju meja upravnih enot pa ukrepi ne bi smeli povzrocati 
skode jezikovnim manjsinam. Statut naj bi dolocal, da mora Odela na podrocju 
ozemeljskega nacrtovanja upostevati specificne potrebe manjsin. Odela naj bi 
pridobila pristojnost za poucevanje manjsinskih jezikov v javnih solah, pri med
narodni dejavnosti pa naj bi sodelovala pri sprejemanju tistih dogovorov, ki zade
vajo manjsine, prisotne na njenem ozemlju, tef italijansko manjsino v Sloveniji in 
na Hrvaskem. Naslednji predlog zadeva imenovanje varuha jezikovnih pravic. 

*** 
26 Primorski dnevnik, 25. junija 2004, 3. 
27 Razpravc in gradivo, Ljubljana 2004, st 4." SU. 238-254. 
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Trije nadaljnji predlogi se dotikajo skrbi za italijansko manjsino V Istri, za kulturo 
beguncev iz Istre in za izseljence, zadnji predlog pa zadeva objavo statuta Dezele 
tudi v jezikih manjsin. 

RAZPRAVA NA PLENARNEM ZASEDANJU 

Uvodna razprava v Konvenciji je potekala med 15. in 23. julijem 2004. 0 tej raz
pravi in 0 stevilnih predlogih, ki so jih CIani Konvencije iznesli, je strokovna 
sluzba dezelne skupscine izdelala sintezo,28 iz katere povzemamo tocke, ki se na
nasajo na slovensko manjsino. 

Prvo vprasanje zadeva jezlk, v katerem bi moral biti napisan statut.29 Zadevo 
je sprozil videmski zupan Sergio Cecotti, ki pa na zastavljeno vprasanje ni dal od
govora. Nekateri CIani Konvencije (Brezigar, Degano) so bili mnenja, da bi moral 
biti statut objavljen v stirih jezikih: italijanscini, siovensCini, nemscini in furlan
sCini, ni pa bilo pojasnjeno, ali naj bi slo za uradno ali za zgolj informativno ob
javo. 

Naslednje vprasanje zadeva razloge, zaradi katerih naj Dezela ohrani svojo po
sebnost.30 Ne glede na razpravo v zakonodajni skupsCini so se tu CIani Konven
cije razdelili na vec razlicno misleCih sku pin. Nekateri cIani Konvencije (Cecotti, 
Zorzini, Begotti, Brezigar) so bili mnenja, da mora biti prisotnost manjsin ome
njena med razlogi za posebnost Deiele, drugi (Pedicini, Gottardo, Ciriani) pa so 
zanikali, da bi jezikovna razlicnost lahko bila razlog za posebnost. Tu je prisla do 
izraza razlika med dvema politiCnima tabora: predstavniki druge sku pine so na
mrec vsi dezelni svetniki desnosredinskega tabora, kar daje predlogu izrazito po
litiCno oznako. Pac pa je bilo pri tej razpravi tudi receno (Zorzini in Degano), da 
je posebnost te Dezele tudi to, da se v njej srecujejo tri velike evropske kulture, 
slovanska, germanska in italijanska. 

V razpravo 0 tej tocki je posegel tudi predsednik Dezele Riccardo Illy, ki je 
menU, da razlogov za posebnosti ne gre izrecno izpisati v statut, ampak morajo iz
hajati iz pristojnosti, ki naj jih ima Dezela, med katerimi morajo biti tudi "pravice 
priznanih avtohtonih manjsin, ki jih je treba izrecno imenovati" .31 

*** 
28 Convenzione Regionale per la stesura del nuovo Statuto di Autonomia. Fase propositiva. Discussione sui 

temi della riforma (Sessionc del 15-23 tuglio 2001). Elaborato di sintesi. 

29 Elaborato di sintesi. 5. 

30 V Italiji je petdezel s posebnim statu tom; slcdnje imajo vee pristojnosti od drugih, nckatere pa tudi bistveno 

vee sredstev za upravljanje svojega ozemlja. Odele s posebnim statu tom se na drzavni ravni v okviru splo~ne 

reforme 0 devoluciji, ki je potekala v zakonodajni dobi 2001-2006, prizadevale za ohranitev svoje "posebnosti" 

in torej vcejih pristojnosti in vee sredstev od drugih dezel. 

31 Elaborato di sintesi, 8. 
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Glede nacel, ki naj bi jih vseboval novi statut, je Konvencija upostevala doku
ment, ki so ga predstavili stirje slovenski clani.32 

V zvezi z volilno zakonodajo je bil ponovljen predlog (Zorzini) 0 zastopstvu 
manjsin v dezelnem svetu, ki bi ga nekateri (Strassoldo) zeleli razsiriti tudi na po
krajine.33 Tu se je razvila tudi specificna razprava 0 zajamcenih mestih za manj
sine, pri cemer so bili pogledi na prisotnost predstavnika slovenske manjsine v bi
srvu soglasni (Tonel, Longo, Colussi, Zorzini), medtem ko so bila gledanja na za
jamceno prisotnost istrskih beguncev in predstavnikov italijanske manjsine v Istri 
dokaj razlicna.34 Za prisotnost slovenske manjsine v deielnem svetu je Zorzini
jeva predlagala ladinski model.35 

Pri razpravi 0 delirvi pristojnosti med drzavo in dezelo je bil iznesen predlog 
(Cecotti, Strassoldo), da bi prisrojnosti na podrocju zascite manjsin pripadle sarno 
dezeli.36 

V okviru razprave 0 mednarodnih pristojnosti dezele je bil podan predlog 
(Brezigar), da bi morala biti dezela soudelezena pri sklepanju tistih meddrzavnih 
dogovorov med Italijo in Slovenijo, ki zadevajo slovensko manjsino v Italiji.37 

Zadnje vprasanje, ki ga velja omeniti, zadeva enotnost Dezele. Predstavniki 
furlanske skupnosti (Cecotti, Strassoldo) so si prizadevali za eksplicitno navedbo 
Furlanije kot kulturne, pa tudi upravne entitete, pri cemer je Cecotti predlagal, da 
bi besedo "enotnost" nadomestili z besedo "kohezija".38 Vprasanje je pomembno, 
ker je priSlo pozneje v zvezi stem vprasanjem do razlicnih gledanj s strani sloven
ske manjsine, ki misli, da delitev Dezele ogroza njeno teritorialno celovitost. 

SINTEZA KOORDINACI]SKEGA URADA 

Na temelju razprave in kroga avdicij v deielni skupscini je koordinacijski urad 
predsedsrva dezelnega sveta sestavil dokument, v katerem so predlogi izpisani v 
obliki clenov.39 Dokument vsebuje 80 clenov, pri nekaterih pa je navedenih vee 
opcij. 

*** 
32 Ista tam, 11. 

33 Ista tam, 13-14. 
34 Ista tam, 16. 

35 NaJu'-nem Tirolskem imajo Ladinci zajamceno mesto v pokrajinskem svcru. Volilna zakonodaja dolata, da 
je takrat, ko nabcn I.adinec oi neposredno izvoljen, izvoljen tisti ladinski kandidat, ki ima najvecje :;teviJo oscb-
nih glasov, izpade pa zadnji izvaljcn! Haiijan ali Nemec iz slrankc, v kaleri je bit I.adincc izvoljen. 
36 Documcnto di sintesi, 19. 
37 Isro lam, 24. 
38 Isto tam, 35. 

39 Convenzione region ale per la STesura del nuovo STaTUto di autonomia. Fase propositiva. StaTUTo Speciale del 
Friuli Venezia Giulia Settembre 2004. 



Razprave in gradivo Ljubljgnq 2005 sl. 47 77 

V 1. odstavku 4. clena je zajarncena vsern enakost pravic, ne glede na jezi
kovno skupino, kateri pripadajo, ter ohranjevanje lastnih kulturnih znacilnosti. 

5. clen zadeva zascito manjsin in skrb za dezelane v tujini. V 1. odstavku je za
pisano) da Dezela z lastnimi zakoni priznava in seiti slovensko jezikovno manjsino 
in promovira tudi manjsinske jezike, ki so zgodovinsko prisotni na njenem ozem
lju. 

32. clen doloCa, da Dezela v volilnern zakonu zajarnCi zagotovitev izvolitve v 
deielni svet vsaj enemu kandidatu, ki pripada slovenski manjsini. 

V 52. Clenu je Dezeli priznana pravica, da sprejerna zakone v zvezi s pouceva
njern rnanjsinskih jezikov v javnih solah, pri cerner ostaja neokrnjena pristojnost 
driave glede pravne veljave spriceva!. 

V 54. clenu so Dezeli priznane pristojnosti glede vrednotenja in zasCite rabe 
rnanjsinskih jezikov in njihovega poucevanja. 

Glede na obsirno razpravo, do katere je prislo na julijskem zasedanju Konven
cije, je bilo torej prvo predlagano besedilo zelo skrornno, saj se je ornejevalo na 
pet navedb, ki so, z izjerno zajamcenega zastopstva in poucevanja rnanjsinskih je
zikov, zgolj deklarativnega znacaja. 

SKLEPNI DEL KONVENCI]E 

Po predstavitvi tega besedila so predstavniki slovenske rnanjsine v Konvenciji 
predstavili snopic arnandrnajev; gre za skupaj 19 predlogov s stirirni podpisi (Bre
zigar, Canciani, Sardoc in Zorzini), nekatere dodatne arnandmaje pa je Bruna Zor
zini predlozila sarna. Ti amandmaji40 so med drugim zadevali uradni naziv Dezele 
v stirih jezikih (italijansCini, furlanscini, slovenscini in nernsCini), priznanje urad
nosti manjsinskih jezikov na obrnocjih, na katerih zivijo rnanjsine, vk1jueitev jezi
kovne razlicnosti med terneljna nacela Dezele, vrednotenje jezikovnih in ne sarno 
kulturnih znacilnosti, kadar gre za odnos do izseljencev, forrnalno priznanje zdru
zenj, ki predstavljajo kolektivne interese, doloCilo, da morebitno spreminjanje 
meja obein ne srne v nobenem primeru oskodovati manjsin, doloeilo, da dezelni 
svetniki, ki pripadajo manjsinam, lahko prisezejo v svojem jeziku,41 dolocilo, ki 
moznost nameseanja dvojezienih napisov nadomesca z veejezicnimi napisi,42 
vkljucitev poslopij, namenjenih kulturnirn ustanovam slovenske manjsine, v de
zelno javno dobro, in objavo statuta Dezele v vseh stirih jezikih. 

*** 
40 Osebni arhiv BOjana Brezigarja. Podatki so na razpolago tudi v arhivu ddelnega sveta. 

41 To je mogoce ze danes, vendar v dvojezieni obliki, to jc v italijanscini in v jeziku manjsine, vendar ne gre za 

doloeilo statuta, temvee za doloCilo notranjega pravilnika defelnega sveta. 

42 Dolocilo je potrebno, ker v nekaterih obeinah Zivita po dve manjsini, v obeini Trbiz pa cdo vse trL 
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o teh amandmajih je Konvencija ponovno razpravljala na plenarnem zaseda
nju. Razprava je bila dolga in poglobljena, rezultata pa ni mogoce vsebinsko oce
niti, kef Konvencija z glasovanjem oi sprejemala posameznih clenov. Njena na
loga je bila namree priprava predlogov za deielni svet, ki je bil poklican, da 
odobri predlog dezelnega statuta. Vsi amandmaji, ki so jih predlozili pripadniki 
slovenske manjsine, so bili tako vkljuceni v sklepno besedilo; v glavnem pa so v 
razpravi naleteli na zelo ugoden sprejem. 

Sklepni dokument je bil predlozen dezelnemu svetu, ki ga je vzel v pretres in 
ga 1. februarja 2005 tudi odobril ter poslal parlamentu v pretres kot osnutek 
ustavnega zakona.43 Uradni naziv dokumenta je: "Statuto speciale della Regione 
Friuli Venezia Giulia I Region Fritil Vignesie Julie I Dezela Furlanija Julijska kra
jina I Region Friaul Julish Venetien". Ze iz tega izhaja razlika med prvim predlo
gom in koncnim besedilom, saj v prvem predlogu ni bilo vecjezicnega naziva De
zele. 

OSNUTEK USTAVNEGA ZAKONA 

Pomemben je torej ze naslov statuta, saj vsebuje ime Odele v stirih jezikih: 
poleg italijanscine se v furlanseini, slovenseini in nemseini. rme je v Wrih jezikih 
navedeno tudi v 1. odstavku 1. elena. 

Besedilo osnutka novega deielnega statuta ze v prvem stavku preambule, ko 
se sklicuje na Oglej, ki je oznaeeval izvor Dezele, poudarja skupnost razlicnih 
Ijudstev in ozemelj in poudarja sveeano obvezo po vrednotenju razlienih kultur 
in jezikov, ki dezelnemu ozemlju prinasajo posebnost in bogaslVo. Iz obmejne re
gije se je Dezela razvila v kraj izmenjav, dialoga in sodelovanja s sosednjimi drza
varni in dezelami, z dezelnimi izseljenci v tujini in z manjsinami, ki zivijo v Dezeli. 

Po tej preambuli statut ze v 1. clenu omenja manjsine, ko v 3. odstavku pou
darja, da je naloga obein, pokrajin in Dezeie, da stremijo za politicno, social no, 
ekonomsko in ozemeljsko kohezijo Furlanije Julijske krajine, s spostovanjem in 
vrednotenjem zgodovinskih kulturnih in jezikovnih znacilnosti, ki so lastne Fur
laniji, Julijski krajini in tudi sicer vsem stirim pokrajinah, ki sestavljajo Dezelo. 

V 3. clenu, ki govori 0 zastavi, grbu in praporu, je v 2. odstavku doloceno, da 
lahko Dezela s svojim zakonom doloCi javno rabo tradicionalnih Zastav zgodovin
sklh jezikovnih skupnosti v Furlaniji Julijski krajini. 

Manjsinam in deZelnim ali manjsinsklm jezikom ter izseljencem je namenjen 

*** 
43 Consiglio informa, 1/2005. Regionc Autonoma Friuli Venezia Giulia, 16 maggio 2005. Poscbna ~tevilka 10-

formacijskcga biltena de1:elnega sveta 0 novem statulu. 
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5. Clen osnutka statuta. Zaeenja se z naeelom, da FurlanijaJulijska krajina vrednoti 
jezikovno razlienost kot skupno bogastvo vseh svojih driavljanov. 

V 2. odstavku je zapisano, da Deiela priznava in s svojimi dejanji seiti pravice 
tistih, ki pripadajo slovenski narodni manjsini ter obenem promovira furlanski, 
slovenski in nemski jezik. 

3. odstavek Ie se poudarja, da Deiela s posebnimi ukrepi skrbi za promocijo 
rabe jezikov, navedenih v prejsnjem odstavku, v raznih druibenih kontekstih, in 
za vrednotenje kulture zgodovinskih manjsin. 

Zadnja dva odstavka sta namenjena skrbi za Italijane v Sloveniji in Hrvaski ter 
za izseljence, medtem ko naslednji Clen govori 0 vrednotenju zgodovinskih in 
kulturnih tradicij drugih skupnosti v Deieli, pri eemer izrecno omenja tradicije is
trskega, reskega in dalmatinskega izvora. 

V 13. Clenu, ki zadeva informiranje in participacijo, je med drugim zapisano, 
da Deiela promovira pluralizem informiranja, s poudarkom, da to velja tudi za je-
zikovni vidik. 

V 14. clenu, ki govori 0 garantih, pa je govor sarno 0 enakih moinostih, nedis
kriminaciji, informiranju in zasciti mladoletnikov. 

Ceprav nista neposredno povezana z manjsinami, sta zanimiva tudi 18. in 19. 
Clen. V prvem je govor 0 mednarodnem sodelovanju in Deieli dopusca moinosti, 
da sklepa mednarodne sporazume 0 vprasanjih, ki so v njenem interesu, drugi pa 
o mednarodnem in cezmejnem sodelovanju, tako neposredno med deielami kot 
posredno med krajevnimi upravami. 

Statut v 4. odstavku 32. elena, ki govori 0 deielnih svetnikih, doloca, da svet
niki, ki pripadajo kateri od jezikovnih skupin v Deieli, lahko zapriseiejo v svojem 
jeziku. V delu statuta, ki govori 0 sestavi deielne skupsCine, je tudi 35. Clen, ki do
loea, da deielni zakon zagotavlja izvolitev vsaj'enega pripadnika slovenske manj
sine v deielni svet. 

Za dejavnost Deiele same sta zelo pomembna 55. in 56. clen statuta. Prvi do
loca podroeja, na katerih ima Deiela lastno zakonsko pristojnost, drugi pa po
drocja, na katerih si Dezela to pristojnost deli z driavo, oziroma sodijo v eksklu
zivno pristojnost driave. 

Med ekskluzivnimi pristojnostmi Deiele je tako pod tocko h) navedena ropo
nomastika, vkljueno z vecjeziCnimi napisi; zelo pomembna pa je tocka i), s katero 
statut priznava Deieli pristojnosti na podrocju zasCite in vrednotenja rabe regio
nalnih in manjsinskih jezikov ter njihovega poueevanja. Tu pa so tudi stevilne de
javnosti, ki posredno zadevajo manjsino, od jusarskih zemljiSe do otroskih jasli in 
strokovnega izobraievanja. Med pristojnostmi, ki jih ima Deiela ob sposrovanju 
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pristojnosti drZave, pa je v statutu navedeno poueevanje deZelnih in manjsinskih 
jezikov v solah, ob doloCilu, da sodi izdajanje sprieeval v pristojnost drzave. 

Zadnji, 83. elen statuta pa doloea, da je statut sestavljen v stirih jezikih, italijan
scini, furlanscini, slovensCini in nemsCini, pri cemer je uradna verzija v italijan
skem jeziku. 

SKLEPNA OCENA 

To je torej osnutek statuta DeZele Furlanije Julijske krajine. 0 njem bo zopet 
govor po spomladanskih volitvah, kajti odobril naj bi ga novi parlament. 

Kar zadeva vprasanja slovenske manjsine, lahko ugotovimo, da novi statut v 
glavnih obrisih odraza njene zelje in potrebe. Edino vprasanje, kjer lahko ugotav
Ijamo resnieen neuspeh, je zahteva po varuhu jezikovnih pravic, dokaj nova ob
lika zasCite, ki je v Italiji povsem neznana, uveljavlja pa se predvsem v pribaltskih 
driavah, na Irskem in Finskem, njene korenine pa segajo v Kanado, ki ima na tern 

podroeju ze dolgoletno tradicijo. 0 vseh drugih vprasanjih pa lahko reeemo, da 
so bila za slovensko manjsino resena na dostojni ravni, upostevajoc seveda raz
lieno obeutljivost posameznih strank za vprasanja manjsin. 

Zal je prislo v skJepni fazi do nekaj slabe krvi44 glede razlienega obravnavanja 
Siovencev in Furlanov v 5. elenu, kjer je pri Siovencih govor 0 narodni manjsini, 
pri Furlanih pa Ie 0 jeziku in kulturi. Ta razlika zagotovo ni nastala v Konvenciji, 
oblikoval jo je dezelni svet pray zaradi ze omenjenih razlicnih obeutljivosti. Sarna 
po sebi je nesmiselna, ker ustava govori sarno 0 jezikovnih manjsinah in bi bilo 
torej pray, ee bi tudi dezelni statut obravnaval to problematiko z enotno termino
logijo. 

Poleg tega so Furlani zeleli drugaeno notranjo razdelitev DeZele, ki bi njiho
vemu ozemlju prinasala veejo celovitost. Ta njihova zahteva je bila sicer legitimna, 
vendar bi za Siovence pomenila notranjo delitev in zata je slovenska manjsina ni 
podprla. Pa tudi sicer bi to pomenilo velik administrativni pretres in predstavljalo 
oviro za Gorico, ki je nekako deljena med Furlanijo in Julijsko krajino, meje pa 
niso tako natanene, da bi jih lahko kar zarisali na zemljevidu. 

*** 
44 Odbor 482, ki se ukvarja predvsem s problemi furlanskega jezika, je zanel zela krititno stali.~ce do osnutka 
Statuta. 



Razprave in aradivo Lj ubljana 2005 51. 47 81 

DODATEK 

PRIMERJAVA S PREDLOGI SLOVENSKE MANJSINE 

Na koneu podajamo se primerjavo med zahtevami, ki jih je vseboval doku
ment slovenske manjsine, predstavljen 14. julija 2004, in koncnim besedilom os
nutka vsakega zakona. Tu navajamo vseh 16 predlogov slovenske manjsine, sku
paj z obrazloiitvijo, in za vsako tocko posebej z oeeno, ali in v koliksni meri je bila 
ta zahteva sprejeta v koncnem besedilu statuta. 

1. IME DEZELE SE V PRVEM CLENU STATUTA IZPISE V ITALIjANSCINI TER 
V SLOVENSCINI, NEMSCINI IN FURLANSCINI. 

Obrazloiitev: Ustava ie sedaj za Deieli Tridentinsko-Juino Tirolsko in Dolino 
Aoste vsebuje dvojezicno ime. Enako dolocilo bi moralo veljati tudi za Deielo 
Furlanijo Julijsko krajino. Gre za vprasanje dostojanstva in za temeljno pravieo 
prebivaleev, da lastno deielo imenujejo in polOajo v svojem jeziku. V kolikor bi 
bila za tako dolocilo potrebna sprememba ustave, se predlaga alternativna resitev, 
da se namrec prvemu odstavku prvega elena statuta doda drugi odstavek, v kate
rem je doloceno, kako se Deiela imenuje v jezikih manjsin, ki v njej prebivajo. 

Konono besedilo: Ime Deiele v Wrih jezikih je navedeno v naslovu statuta in 
v prvem odstavku 1. elena. 

Predlog je bil sprejet. 

2. DEZELA VREDNOTljEZIKOVNO RAZLICNOST KOT SKUPNO 
BOGASTVO VSEH SVOJIH PREBIVALCEY. 

Obrazloiitev: To nacelo izhaja iz 22. Clena "Listine EU 0 temeljnih pravieah" in 
je prisotno tudi v 3. Clenu osnutka ustavne pogodbe Evropske unije. Jezikovna 
razlicnost je tako eden temeljev evropskih integraeijskih proeesov, ki vanjo ne po
segajo z avtoritarnim ustvarjanjem skupnih kulturnih standardov, temvec z vred
notenjem razlik kultur in jezikov, ki skupaj sestavljajo evropsko kulturo. EU je 
zato za urad no geslo izbrala besede Zdruieni v razlicnosti. Naravno je, da deiela, 
v kateri iivijo tri jezikovne manjsine, ki pripadajo trem velikim evropskim jezikov
nim in kulturnim druiinam, osvoji to nacelo tudi v svojem statutu. 

Koncno besedilo: Vrednotenje zgodovinskih, kulturnih in jezikovnih lOaCiI
nosti je zapisano v 3. odstavku 1. Clena, medtem ko 1. odstavek 5. elena dobe
sedno povzema predlagano besedilo. 

Predlog je bil sprejet. 
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3. DEZELA PRIZNAVA, SCITI IN SPODBUJA FURLANSKO, GERMANOFON
SKO IN SLOVENSKO JEZIKOVNO MANJSINO, KI ZNijO NA NJENEM 
OZEMLJo. 

ObrazIozitev: Besedilo vsebuje dye naceli. Prvo zadeva pristojnost Deiele na 
podrocju zasCite manjsin. Ceprav V zadnjih letih ni bilo primerov ugovarjanja 
temu nacelu (medtem ko je V preteklosti dolga leta vlada vztrajala, da 6. clen 
ustave priznava sarno vladi pristojnosti na tem podrocju, kar je doIga leta potrje
vale tudi llstavno sodisce), je primerno, da je ta pristojnost v statutu izrecno na~ 

vedena. 

Drugo nacelo vsebuje seznam manjsin, ki iivijo V FurlanijiJulijski krajini. Upo
rabljena je formulacija, ki jo vsebuje zakon 482/ 99, tudi zaradi nujnega usklajeva
nja med driavno in deielno zakonodajo. Naziv jezikovna manjSina je v skladu z 
nazivom, ki ga vsebuje 6. clen ustave. 

Koncno besedilo: To nacelo je bilo v celoti sprejeto in je izrazeno v 5. C1enu 
statuta. 

Predlog je bi! sprejet. 

4. DEZELA PRIZNAVA URADNI STATUS FURLANSCINE, NEMSCINE IN SLO
VENSCINE NA OBMOCJIH, IqER SO TI JEZIKI ZASCITENI. 

Obrazloiitev: Vrh predsednikov vlad in driav Evropske unije je na svojem za
sedanju 18. junija 2004 v Bruslju uvedel novo terminologijo v zvezi z jeziki. V tej 
formulaciji se terminologija nanasa sarno na prevod ustavne listine EU v jezike, ki 
so "uradni na celotnem ozemlju ali na delu ozemlja" drzav clanic, vendar je jasno, 
da bo odslej EU, ki ne razpolaga z drugacno terminologijo 0 jezikovnih manjsi
nab, uporabljala to terminologijo tudi pri drugih postopkih, verjetno vkljucno z 
razpisi za evropske programe. Zata je nujno, da se Dezela ze sedaj temu llstrezno 
opremi in s priznanjem uradnega statusa zagotovi pripadnikom manjsin sredstvo, 
da uVeljavljajo svoje pravice in izkoriscajo ugodnosti, ki jih bo v ta namen vsebo
val tudi normativ EO. 

Poleg tega velja opozoriti, da uradni status manjsinskih jezikov priznavata ie 
statuta Tridentinske-Juine Tirolske za pokrajino Bocen in statut Deiele Doline 
Aoste. 

Konono besedilo: Deielni svet tega predloga ni spreje!. 

Predlog ni bil sprejet. 
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5. DEZELA Z LASTNIMI ZAKONSKIMI UKREPI IZVAJA IN DOPOLNJUJE 
DRZAVNO ZAKONODAJO NA PODROCJU ZASCITEJEZIKOVNIH MANJ
SIN TERJAMCI IZVAJANJE MEDNARODNIH POGODB IN USTIN, H KA
TERIM JE PRISTOPILA ITALIJA. 

Obrazloiitev: Besedilo priznava Deieli specifiene pristojnosti na podroi'ju za
scite manjsin. Gre za vzporedne pristojnosti na podrocju izvajanja in dopolnje
vanja driavne zakonodaje, obenem pa tudi izvajanja mednarodnih pogodb na 
tern podrocju. Pod pis in ratifikacija teh pogodb ostajata v pristojnosti driave, ven
dar gre za dokumente, ki so obvezujoci tudi za Deielo. V sedanji fazi gre v prvi 
vrsti za "Okvirno listino Sveta Evrope za zascito narodnih manjsin", vendar je v 
parlamentu v teku postopek za ratifikacijo "Evropske listine za manjsinske ali re
gionalne jezike". Deiela mora v okviru svojih pristojnosti prispevati tudi k izvaja
nju teh mednarodnih listin. 

Koncno besedilo: Prvi del, ki zadeva notranjo zakonodajo, je v celoti sprejet v 
toeki i) 55. elena statuta, k:i daje Deieli izrecne pristojnosti na tern podrocju. Kar 
zadeva drugi del, osnutek statuta v 18. elenu priznava Deieli pristojnosti na po
droeju izdelave mednarodnih aktov. Ne govori pa izrecno 0 izvajanju mednarod
nih pogodb. 

Predlog je bil del no sprejet. 

6. DEZELA S POSEBNIM ZAKONOM JAMCI PARTICIPACI]O PRIZNANIH IN 
KVALIFICIRANIH ORGANIZACI] CIVILNE DRUZBEJEZIKOVNIH MAN]
SIN NA PODROCJU KULTURNIH, DRUZBENIH IN GOSPODARSKIH DE
JAVNOSTI TER SPORTA, KI SODIJO V NJENO PRISTOJNOST. 

Obrazloiitev: Doloi'ilo izhaja iz 15. elena "Okvirne konvencije Sveta Evrope za 
zaSi'ito narodnih manjsin", ki ga je italijanski parlament ratificiral. Slednja v 15. 
i'lenu obvezuje drzave, da "ustvarjajo pogoje, ki omogoi'ajo dejansko participa
cijo pripadnikov narodnih manjsin v kulturnem, druibenem in ekonomskem zi
vljenju ter v javnih zadevah". Glede na strukturiranje manjsin v Dezeli, mora tako 
predstavniStvo pripadati organizacijam, ki jih po objektivnih kriterijih zastopajo, 
in v katerih se prepoznava glavnina manjsinskih organizacij. Statut mora vsebo
vati nacelno stalisce, ki bo nato omogocalo dezelnemu svetu, da z ustrezno zako
nodajo izvaja doloi'ilo mednarodne konvencije. Glede na specifiko manjsinskih 
stvarnosti v Dezeli Furlaniji Julijski krajini, je primerno seznamu, k:i ga vsebuje 
Okvirna konvencija, dodati tudi sport. 

Koncno besedilo: Vprasanje je zaobjeto v 2. odstavku 13. elena, ki govori 0 

participaciji, ne zadeva pa izrecno manjsin, temvec vrednoti zdruzenja in organi
zacije, ki predstavljajo kolektivne interese v Deieli. 

Predlog je bil delno sprejet. 
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7. OEZELNI STATUT VSEBUJE NAGELA, NA OSNOVI KATERIH BO ZAJAM
GENA PRISOTNOST SLOVENSKE MANJ5INE V OEZELNEM SVETU, V 
PREOSEOSTVU OEZELNEGA SVETA IN V OEZELNEM OOBORU. 

Obrazloiitev: Sedanja deielna koalicija je v svojih programskih smernicah ie 
zagotovila zavzetost za zajamceno zastopstvo slovenske manjsine v dezelnem 
svetu. Thdi sicer iz politicne razprave izhaja splosna usmeritev v tej smeri. Tako 
doloeilo je potrebno v statutu, ker se ne ve, kaksen bo volilni zakon, ki bo v pri
hodnje urejal volitve deielnega sveta; zato je sedaj potrebno priznanje nacela, k:i 
bo omogoeilo ustrezna dolocila v volilnem zakonu. Poleg tega je tako doloeilo ne
posredno izvajanje ie omenjenega 15. elena "Okvirne konvencije Sveta Evrope" v 
toeki, ki se nanasa na "javne zadeve". Predlagatelji so mnenja, da bi morala biti 
taka prisomost zajameena v vseh treh pokrajinah, v kateri iivi slovenska manjsina. 

Poleg tega bi moral statut vzpostaviti pogoje, ki bi zagotavljali prisotnost pred
stavnikov jezikovnih manjsin v predsedstvu dezelnega sveta in v deielnem od
boru. 

Koneno besedilo: 35. elen statuta doloea, da deielni zakon jamCi izvolitev vsaj 
enega pripadnika slovenske manjsine v deielni svet. Ooloeil, ki zadevajo predsed
stvo deielnega sveta, v statutu ni. V dezelnem odboru ni predvidena prisotnost 
pripadnika slovenske manjsine. 

Predlog je bil del no sprejet. 

8. SPREMINJANJE MEJA TERITORIALNIH KRAJEVNIH UPRAV, NJIHOVO 
ZORUZEVANJE, OELITEV ALI UKINJANJE, NE SME V NOBENEM PRI
MERU POVZROGITJ 5KOOEJEZIKOVNIM MANJ5INAM, KI 50 PRI50TNE 
NA NjIHOVEM OZEMLJU. 

Obrazlozitev: Ooloeilo je prisotno ze v stevilnih mednarodnih listinah, med 
drugim v Posebnemu statutu, ki je prilozen Londonskemu memorandumu iz leta 
1954. Gospodarske in druzbene potrebe pogosto narekujejo spreminjanje meja 
krajevnih uprav, njihovo zdruzevanje in njihovo povezovanje. Statut pa mora v 
zvezi stem doloeiti prednostno letvico, pri eemer mora biti na prvem mestu skrb 
za ohranjanje kulturne in jezikovne identitete nekega ozemlja; tej potrebi se rna
rajo podrejati druga vprasanja. 

Koneno besedilo: Takega doloeila v novem statutu ni. 

Predlog ni bil sprejet. 
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9. DEZELA PRI OZEMEL]SKEM NACRTOVAN]U IN GOSPODARSKEM RA
ZVO]U UPOSTEVA SPECIFICNE POTREBE ]EZIKOVNIH MAN]SIN. 

85 

Obrazlozitev: Jezikovne manjsine niso sarno kulturne skupnosti, temvec so 
tudi aktiven del deZeinega prebivalstva. Specifiene potrebe teh sku pin so veasih 
v nasprotju z najbolj racionalnimi in vcasih radikalnimi posegi na teritoriju in z 
nacrtovanjem gospodarstva izkIjueno na naeelih gospodarskih zakonitosti. Statut 
naj zagotovi, da bo Deiela pri svojih ukrepih na tern podroeju upostevala speci
Fiene potrebe jezikovnih manjsin. 

Koneno besedilo: Takega doloeila v novem statutu ni. 

Predlog ni bil sprejet. 

10. DEZELA]E PRISTO]NA ZA POUCEVAN]E]EZIKOV PRIZNANIH]EZIKOV
NIH MAN]SIN IN ]EZIKOV SKUPIN PRISEL]ENCEV V]AVNIH SOLAH. 

ObrazIoiitev: V dokumentu, k:i ga je predloiilo predsedstvo Konvencije, in 
tudi v porocilu predsednika dezelne vlade na seminarju 0 statutu, k:i ga je organi
ziraIo zdruienje dezelnih svetnikov, je tudi zahteva, po kateri naj bi bile Deieli 
priznane tudi pristojnosti na podrocju poucevanja jezikov manjsin v javrtih solah. 
Glede na veliko stevilo priseljencev iz bliznjih driav juinega Balkana, torej na 
specifiko, k:i je lastna predvsem tej dezeli, bi bilo koristno, ce se ta pristojnost raz
siri tudi na jezike priseljencev. 

Koncno besedilo: ta zahteva je vkIjucena v 56. Clen, 2. odstavek, tocka b) no
vega statuta. 

Predlog je bil sprejet. 

11. DEZELA V OKVlR MEDNARODNE DE]AVNOSTI VKL]UCU]E TUm DO
GOVORE V KORIST SLOVENSKE IN GERMANOFONSKE MAN]SINE TER 
V KORIST ITALI]ANSKE MAN]SINE V SLOVENI]I IN NA HRVASKEM. 

Obrazloiitev: V dokumemu, ki ga je predloiilo predsedstvo Konvencije, 
sicer pa tudi v stevilnih drugih dokumentih dezelnega sveta in deZelne vlade, je 
poudarjena zahteva po tern, da se Deieli zagotovijo nekatere pristojnosti na po
drocju mednarodne dejavnosti. Nujno je, da se v ta seznam vkljuCijo tudi od
nosi s Slovenijo glede slovenske manjsine v Italiji, z Avstrijo oziroma s Korosko 
glede nemske manjsine v Videmski pokrajini ter s Slovenijo in Hrvasko glede 
italijanske manjsine v teh dveh driavah. Te pristojnosti naj Deieli omogocijo 
tako neposredno izvajanje nekaterih mednarodnih sporazumov (npr. sporazum 
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o kulturnem sodelovanju) kot tudi vkljuCitev V pogovore, kl jih 0 izvajanju, dopol
njevanju in spreminjanju teh sporazumov vodi Ministrstvo za zunanje zadeve. 

Koncno besedilo: Oezela naj bi po novem statutu imela vee pristojnosti na po
drocju mednarodnega sodelovanja in predvsem cezmejnih stikov, vendar v za
devnih clenih novega statuta manjsina oi izrecno omenjena. 

Predlog je bil del no sprejet. 

12. ZA NAOZOR NAO IZVA]AN]EM ]EZIKOVNIH PRAVIC MAN]SIN V OE
lEU IMENU]E OElELA VARUHA]EZIKOVNIH PRAVlC. 

Obrazlozitev: Varuha jezikovnih pravic so prvi uvedli v Kanadi kot institucijo, 
na katero se lahko obrne drzavljan, ce ocenjuje, da je katerakoli javna uprava kr
!iila njegove jezikovne pravice. Uspeh te pobude je imel za posledico imenovanje 
varuhov jezikovnih (ponekod manjsinskih) pravic v !itevilnih evropsklh drzavah. 
Naloga varuha je, da deluje pomirjevalno in poskusa resevati spore, preden se ti 
izrodijo v konflikte. Statut naj predvideva imenovanje varuha jezikovnih pravic, 
oziroma naj omogoci, da dezelni svet z lastnim zakonom sprejrne ustrezni sklep. 

Koncno besedi!o: Med podrocji, za katere bi Oezela lahko imenovala poseb
nega varuha pravic, oi zascite manjsin in tudi ne jezikovnih pravic. 

Predlog ni bi! sprejet. 

13. OElELA SKRBI ZA OBSTO] IN RAZVO] ITAL!]ANSKE MAN]SINE V SLO
VEN!]I IN NA HRVASKEM TER ZA OHRANITEV ITAL!]ANSKEGA]EZIKA 
IN KULTURE V KRA]1H, K]ER]E TA MAN]SINA AVTOHTONO 
PRlSOTNA. 

Obrazlozitev: Med mednarodne pristojnosti Odele naj se kot samostojna 
tocka vkljuci tudi skrb za razvoj in obstoj italijanske manjsine ter za ohranitev ita
Iijanskega jezika in kulture. Oezela bi lahko prevzela nekatere pristojnosti, kl 
sedaj pripadajo Ministrstvu za zunanje zadeve in Ministrstvu za Italijane po svetu, 
kar bi pospesevalo postopke, vecalo transparentnost in zagotavljalo italijanski 
manjsini konkretnejso in uCinkovitejso po moe. 

Koneno besedilo: V novem statutu so izrecna dolocila v zvezi stem vprasa
njem v 4. odstavku 5. elena. 

Predlog je bil sprejet. 
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14. DEZELA 51 PRIZADEVA ZA OHRANITEV 15TR5KE KULTURE IN TRADI
CI] MED 5KUPN05TMI 15TR5KIH BEGUNCEV OZIROMA NjlHOVIH PO
TOMCEV, KI ZIVljO NA NjENEM OZEMLJU 

Obrazlozitev: Ob prizadevanjih za razvoj italijanske kulture in jezika na ozem
Iju, kjer iivi italijanska manjsina v Slovenij i in na Hrvaskem, mora Dezela z ustrez
nimi normami tudi prispevati k ohranjanju kulrure in tradicij sku pin beguncev iz 
Istre in Dalmacije, ki iivijo na njenem ozemlju. Dezela naj tudi prispeva h krepitvi 
povezav med organizacijami, ki na njenem ozemlju zasropajo begunce, in organi
zacijami italijanske manjsine v Sloveniji in na Hrvaskem. 

Koncno besedilo: Ta obveza je zapisana v 6. elenu osnutka statuta. 

Predlog je bil sprejet. 

15. DEZELA 5KRBI ZA OHRANITEV DEZELNIH JEZIKOV IN KULTUR MED 
ORGANIZACljAMIIZ5ELjENCEY. 

Obrazlozitev: Z namenom, da se ohranijo in okrepijo kulturne vezi med izse
Ijenci iz Furlanijejulijske krajine oziroma njihovimi potomci in prebivalstvom De
iele, naj statut predvidi splosno dolocilo, ki bo dezelnemu svetu omogoeilo, da 
nadaljuje z zakonodajo v korist izseljenskih skupnosti. Doloeilo naj bo nacelno in 
naj neposredno oziroma posredno zajema vse tri skupine izseljencev, furlansko, 
julijsko in slovensko. 

Koncno besedilo: V 4. oclstavku 5. elena osnutka statuta je splosno c1oloeilo v 
zvezi s rem vprasanjcm, v katerem pa se jeziki izrecno ne omenjajo. 

Predlog je bil delno sprejet. 

16. 5TATUT DEZELEjE 5E5TAVLjEN V ITALI]Al'iSCINI, SLOVE SCINI, FUR
LANSCI NII N NEMSCINI. V5E VERZljE 50 URADNE. 

Obrazlozitev: V skladu z na(e1i pravkar sprejete ustavne pogodbe Evropske 
unije naj bo statut sestavljen in objavljen v vseh stirih jezikih. Tej objavi je lahko 
doclano doloCilo, da v primeru netoenosti prevladuje italijansko besedilo. S tako 
objavo Dezela priznava enako dostojanstvo vsem jezikom, ki so av(ohtono pri
SOlni na njenem ozemlju. 

Koncno besedilo: V zadnjern clenu statuta je navedeno, da se statut objavj v 
vseh stirih jezikih, vendar je sarno italijanska verzija uradna. 

Predlog je bil delno sprejet. 

V poznejsi razpravi so predstavniki slovenske rnanjsine vlozili se popravek v 
zvezi z rabo zastav jezikovn ih manjsin. Ta predlog je bil sprejel in vkljueen v 2. od
stavek 3. elena statuta. 
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Am 13. Dezember 2001 hob der osterreichische Verfassungsgerichtshof die 
bisher giiltige, im Volksgruppengesetz von 1976 formulierte "Ortstafelregelung" 
auf. In Reaktion auf dieses Erkenntnis rief der Landeshauptmann von Karnten 
dazu auf, die in der Verfassung und im Staatsvertrag yom 1955 festgehaltenen 
Minderheitenrechte zu ignorieren. Gleichzeitig attackierte er die Institutionen 
des Rechtsstaates auf das heftigste. Wahrend dieses Verhalten osterreichweit fUr 
Emporung sorgte, scheint, wie die Reaktionen zeigen, in Karnten in def Frage des 
Minderheitenschutzes die MiBachtung von Demokratie und Recht
sstaatmehrheitsfahig zu sein. Die demokratiepolitische Brisanz dieses Vorgehens 
wurde in den lokalen Medien der Mehrheitsbevolkerung - ganz anders als in den 
iiberregionale n Medien - kaum bis gar nicht thematisiert. Man blieb quasi an den 
Wurzeln, an jeder einzelnen in Frage stehenden zweisprachigen Ortstafel han
gen. Den deutschnationalen Befindlichkeiten, aus denen sich das Kiirntner 
Selbstverstandnis iiber weite Strecken speist, wurde breiter Raum geschenkt, 
ebenso den Ressentiments gegen die Zentralverwaltung in Wien und deren 
Unverstandnis beziiglich der "Karntner Besonderheit".2 Diese Eruption der 
Ressentiments und das irrationale Vorgehen in der Ortstafelfrage war und ist fiir 
AuBenstehende kaum nachvollziehbar. Daher ist es notwendig, sich einen Schritt 
von den Ortstafeln zu entfernen und einen theoretischen Blick auf das "Wesen 
der Nation" zu werfen. Der Kampf urn zweisprachige Ortstafeln weist uns darauf 
hin, dass in dem fraglichen Gebiet zwei Sprachgruppen leben und Sprache 
wurde im 19. Jahrhundert zu einem konstituierenden Element fiir Nation. 

1m 19. Jahrhundert wurde romantisierend verkJarend von einem "Erwachen" 
der Volker zu "Nationen" gesprochen. Als Stimulans wirkte der einsetzende 
Demokratisierungsprozess und die Aussicht auf Machtteilhabe. Dazugehoren 
und mitbestimmen konnte nur, so wurde den "anderen", oarnlich jenen, die nicht 

dazugehoren soli ten, suggeriert, wer die gleiche Sprache sprach und eine 
gemeinsame Abstammung, Kultur und Geschichte nachweisen konnte. Emsig 
wurden "Abstammungs-" bzw. "Ursprungsmythen" konstruiert, gemeinsame 
Identitaten geschaffen und diese in den neuen Massenmedien forciert. Ernest 
Gellner hat sehr eindriicklich festgehalten, dass Nation etwas Fiktives, 

*** 
1 Oberarbeitete Fassung cines Vortragcs anlasslich der Tagung: ;rhc Landscapes of Cultural Studies, First 

International Alpcn-Adria Cultural Studies Conference, 13-15. 10. 2005" an der Alpen-Adria Univcrsit:H 
Klagcnfurt/Cclovec. 
2 Siehe daw die Medienberichlcrstaltung in den drei rcgionalen Tages7.eitungen .Kleine Zeitung", .Kronen 
ZeitungM (die beiden in ihrer Kamtner Ausgabe) und auch .Karnmer Tages7.eilUng~ wahrend der Monatc 
Dczcmbcr 2001 und Janner 2002. 
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Konstruiertes ist.3 Nationalismus entsteht nicht "einfach" und er geht auch nicht 
auf ein plotzlich auftretendes "Erwachen zu SelbstbewuBtsein" zurUck, wie dies 
Nationalisten immer wieder behauteten und es immer noeh tun - ich erinnere 
hier nur an die Kriegspropaganda im Balkankrieg. Es sind auch nicht physische 
Unterschiede, die als solehe quasi natiirlich ethnische Gemeinschaften konstitu
ieren.4 Nationalismus ist etwas Gemachtes und bedarf def konstanten 
Zustimmung. Bereits 1882 beschrieb Ernest Renan die Nation als eine 
"Solidargemeinschaft", die eines "taglichen Plebiszits" bediirfe".5 Wichtiger 
Bestandteil def "imaginienen Gemeinschaft" Nation sind, wie wir spatestens seit 
Benedict Anderson wissen, Mythen bzw. Ursprungsmythen.6 

Nachfolgend soU untersucht werden, auf welchen Vorsteliungen und Mythen 
die nationale Identitatsfiktion7 Karntens beruht, welche Traditionen das so 
genannte "Kamtner Landesbewl.lBtsein" wachhalten und auf welche Werte es 
sich beruft und wie diese Werte die gegenwartige gesellschaftspolitische 
Situation im Lande bestimmen und politische Handlungsweisen legitintieren. 
Konkret geht es um die Frage, warum in Karnten die MiBachtung von 
Demokratie und Rechtsstaat hinsichdich der Minderheitenfrage mehrheitsfahig 
ist. Warum der Landeshauptmann dazu aufrufen kann, die in Verfassung und 
Staatsverrrag festgehaltenen Minderheitenrechte zu ignorieren, ohne dass sich 
offendicher und/oder medialer Widerstand regt und warum seine Attacken 
gegen die Institutionen des Rechtsstaates folgenlos bleiben konnten. 

Protagonisten der vorliegenden Untersuchung sind die Traditionsverbande, 
wie der Karntner Heimatdienst oder der Kamtner Abwehrkampferbund, die sich 
selbst als "Heimatverbande" bezeichnen, die offizielle Landesgeschichts
schreibung und die politischen Parteien in Karnten, allen voran die zwei stim
menmachtigsten: FPO Getzt BZO) und SPO. Den Angehorigen der slowenischen 
Sprachgruppe in Karoten wird von den Genannten nUf eine Statistenrolle zuge
wiesen. 

*** 
3 Ernest GELLNER, Thought and Change, London 1964, S. 169, zitiert nach: Anderson, Erflndung, S. 16. 
4 Max WErlF.R, Wirtschaft und Gesellschaft Grundriss der verstehenden Sozio]ogie. 5. revidierte Aufl., mit 
Textkritischcn Erlil.utcrungcn hrsg. v. Johannes Winckelmann , Tilbingcn 1980, S. 234-243; ders., So:r.iologische 
Grundbegriffe. Mit ciner Einfiihrung von Johannes Winckelmann, 'l'Obingen 1981 (5. Auf\.), S. 69-72. 
5 Ernest HENAN, Was ist cine Nation? Vortrag an der Sorbonne, gehalren am 11. Marz 1882, in: ders., Was ist eine 
Nation? Und andere politische Schriften. Wien-Bozen 1995, S. 41-58, S. 57. 
6 llenedict ANDERSON, Die Erfindung der Nation. Zur Karrierc cines folgenreichcn Konzepts. Frankfun/ Main _ 
New York 1996 (erw. Neuausg.), eng!. Originalausgabe: Imagined Communities. Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism, London 1983. 
7 Philipp SARAS1N, Die Wirklichkeit der Fiktion. Zum Konzept der .imagined communities~. Tn: ders., 
Gcschichtswissenschaft und Diskursanalyse. Frankfurt am Main 2003, S. 150-176, S. 160. 
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In Karnten leben seit dem ausgehenden erstenJahrtausend zwei autochthone 
Sprachgruppen: die einen sprechen Deutsch, die anderen Slowenisch. Noch um 
1900 gab ein Viertel der Gesamtkarntner Bevalkerung anlasslich der 
Volkszahlung an, Slowenisch als Umgangssprache zu verwenden, heute sind es 
kaum 3 %8 Es stellt sich die Frage nach den Ursachen fur diesen dramatischen 
Ruckgang. Doch weder Massenexodus noch Genozid induzierten diese 
Entwicklung sondern ein konstant aufrecht erhaltener Assimilationsdruck, der 
gelegentlich brutal9, meist aber subtil von den herrschenden Schichten ausgeubt 
wurde. Kamtner Slowenlnnen lebten und leben vorwiegend im Sudosten des 
Landes. Hier waren die BauernhOfe viel k1einer als im durchgehend deutsch
sprachigen Norden und oft kaum lebensfahig. Auch in den Modernisierungs
prozess wurden die Karntner SlowenInnen viel spater eingebunden. Die daraus 
resultierende 6konomische Besserstellung verleitete und verleitet Venreter der 
Mehrheitsbevalkerung, die eigene Sprache und Kultur als haher stehend zu 
bewerten und daraus eine VormachtsteUung abzuleiten. 10 Diese Differenzierung 
wurde vor allem in der zweiten Halfte des 19. Jahrhunderts relevant, als in den 
asterreichischen Landern ein DemokratisierungsprozeB in Politik und Medien 
einsetzte und der schon langer existierenden Schulpflicht mit dem 
Reichsvolksschulgesetz von 1869 umfassender nachgekommen wurde. Wahrend 
die Minderheit Forderungen nach einer Offentlichen Starkung des Slowenischen 
formulierte, sah sie sich auf der anderen Seite mit einer zunehmend "deutsch
bewuBten" Medienaffentlichkeit aber auch einer zunehmenden Germani
sierungspolitik in den Schulen konfrontiertll Soziale Aufsteiger und 
Dorfbourgeoisie wandten sich verstarkt den (deutschen) liberal-nationalen und 
deutsch-national en Parteien zu. Aus dem anfanglichen Deutschliberalismus ent
wickelte sich in Karnten rasch ein aggressiver antislawischer Deutsch
nationalismus. 

* * * 
8 Rei derVolkszahlung 1880 gaben 85.000 Menschen an, ausschlieSlich I vorwiegcnd Slowcnisch zu sprechen, 
2001 waren es nur noch 12.566. Vida OBlO, Mirko MESSNER und Andrej LEBEN, fhiders Exer.derfeld. Karmens 
Slowenlnnen in der deutschen Volksgemeinschaft, Wien 2002; Jernej ZUPA",CIC, Stevilcni razvoi koroskih 
Slovencev v luci rezultatov tjudskega stetja leta 2001.10: Razprave in Gradivo. Treatises and Documents, 13d.10, 
2002, s. 72-105. 
9 Eincn brutalcn Hohepunkt erfuhr diese Politik wahrend des N5-Regimes. Siehe dazu Augustin MALLE, Alfred 
ELSTE, Brigitte ENTNEII. u.a., Verm6gensentzug, RGcksteliung und Entschildigung am Beispiel von Angeh6rigcn 
der slowenischen Minderhell, ihrer Verbande und Organisalionen. Wien-MGnchen 2001 ("Veroffemlichungen 
der Osterreichischen Historikcrkommission, Bd. 23/1). 
10 1m Zuge der OrLSlafeldiskussion von 2001/2002 schrieb ein Leserbriefschrciber in der .Kleinen Zeitung~: 
.AuSerdem wOrde ich pers6nlich das Slawische nicht unbedingt als Kulrurgut bezeichncn, somit kann darauf 
vcrzichtct werden." Kleine Zeitung, 8. 1. 2002, S. 10 (Germanische Wurzeln). 
11 Janko PI.I:'ThRSKI, Sloweoisch oder deutsch? Nalionale Differcnzierungsprozessc in Kiirnten (181&1914). 
Klagenfurt/Celovec 1996 (orig. Narodna in politicna zavesl na Koro~kem . Ljubljana 1965). 
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Unmittelbar nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges erreichte der bereits 
manifestierte Antislawinismus seinen ersten Hohepunkt. Verfolgungen und 
Verhaftungen von zivilen Kamtner Slowenen, vorwiegend Angehorigen der 
Bildungselite, waren die Folge. Nach Kriegsende und Zerfall der 
Habsburgermonarchie erhob das neu gegrundete Konigreich der Serben, 
Kroaten und Slowenen (SHS) in seinem Bestreben seine "Volker" zu vereinen, 
Gebietsanspruche auf den slowenischsprachigen Teil Kamtens. Die offene 
Grenzfrage fuhrte zu langwierigen bewaffneten Auseinandersetzungen zwi
schen SHS-Truppen einerseits und freiwilligen Verbanden auf Kamtner Seite. 
Eine Alliierte Kommission initiierte, Wilsons Doktrin vom 
Selbstbestimmungsrecht der Volker folgend, ein Plebiszit. Bis zu dessen 
Abhaltung am 10. Oktober 1920 wurde ein bisweilen schmutziger 
Propagandakrieg gefuhrt. Bereits latent vorhandene Feindbilder verfestigten 
sich. 1m slowenisch- bzw. gemischtsprachigen Teil Kamtens stimmte die 
Bevolkerung mit 59 % (~ 22.026 Stimmen) fUr den Verbleib bei Osterreich, 41 % 

(- 15.278 Stimmen) wilnschten jedoch einen Anschluss an Jugoslawien.1 2 Eine 
Interpretation dieser Zahlen ist nicht einfach. Wah rend ein betrachtlicher Teil der 
slowenisch-sprechenden Bevolkerung auf Grund der vorbildlichen 
Sozialpolitik13 der jungen Republik Osterreich fUr den Verbleib bei Kamten 
stimmte, optierten andererseits deutsch-sprechende Angehorige des 
Mittelstandes (und auch des Landadels) aus okonomischen wie politischen 
Grunden fUr einen Anschluss an die konservalive Monarchie Jugoslawiens. 14 

Unmittelbar nach dem Plebiszit wurden nalional-bewuBte slowenischsprechen
de Priester und Lehrer, die sich fUr den SHS-Staat exponiert hatten, in deutsch
sprachige Regionen des Landes versetzt oder wie auch andere Angehorige der 
slowenischsprechenden Bildungselite zur Flucht gezwungen. 

1m Kamtner Diskurs wurden und werden die Kampfhandlungen als 
"Abwehrkampf" und das Plebiszit als "Volksabstimmung" mystifiziert und gefeiert 
und stell en ein wichtiges Moment des Landesmythos dar. Bereits in den fruhen 
zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts dienten die Signifikanten "Abwehrkampf" 
und ..Yolksabstimmung" in biirgerlichen, zum Teil auch in sozialdemokratischen 

* * * 
12 Zu dieser Problematik gibl es cine rcicbhaltige Litcratur, genannc scicn hier in Auswaht: Janko PLETERSKI, 
Elcmente uod Charakter def plebiszit:1l.ren Entscheidung 1920 in Karmcn, KlagenfurtiCelovcc 1980; Helmut 

RUMPLF.R CBg.), K:1I.rntcns Volksabstimmung 1920, Klagenfurt 1980; Ocr to. Oktober 1920. Karntens Tag def 
Selbstbeslimmung. Vorgeschichte - Ereignisse - Analysen . Hg. v. Kammcr Landesarchiv, Klagenfurt 1990; 
Hellwig VALENTIN, Susanne fuJDE. ... und Barbara MAIER CHg.), Die Karntner Volksabstimmung 1920 und dic 
Geschichtsforschung. LeislUngen, DefiziIC, Perspektiven. Klagenfurt 2002. 
13 Emmerich TALOS, Staatliche Sozialpolitik in Csterreich. Rekonstruktion und Analyse, Wien 1981. 
14 Andrea .. M ORITSCH, Sozialwirtschaftliche VorausselZungen der Entwicklung zum 10. Oktober 1920 in 
Karnten. In: Valentin, Volksabstimmung, S. 221 -224; dcrs., Die wirtschaftliche und soziale Lage def Karnmer 
Siowencn und dcrcn EinfluS auf die Voiksabslimmung 1920. In: Rumpler, Volksabstimmung, S. 215-231. 
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Kreisen, dem Aufbau einer eigenstandigen Karntner Identitat. Besondere 
Beachtung fand dabei der "deutsche" Charakter.'5 "Deutsch" ist in diesem 
Zusammenhang im Sinne einer Teilhabe an einem GroBdeutschland zu verste
hen. Zweifel an der Lebensfahigkeit des neuen Staates, der als Rumpfstaat emp
funden wurde, waren in ganz Osterreich verbreitet. Die Lasung wurde in einem 
Anschluss an Deutschland gesehen. In Kamten hatte die Betonung des "deut
schen Charakters" jedoch noch eine weitere Funktion. Solcherart soHten die sic
wenischen Wurzeln "vergessen" werden. Thema des Plebiszites waren die 
Landesgrenzen gewesen, das Ergebnis wurde jedoch als Bekenntnis zum 
"Deutschtum" und als Sieg der Deutschnationalen gewertet. Erst wahrend des 
Austrofaschismus und seinen Bemuhungen, eine eigenstandige asterreichische 
ldentitat in Abgrenzung zum Dritten Reich aufzubauen, gab es halbherzige 
Bemuhungen, das Ergebnis des Plebiszits als ein Bekenntnis zu Osterreich zu 
interpretieren. 

Eine Blutezeit fand die Verquickung des symboltrachtigen Begriffpaares 
"Abwehrkampf/Volksabstimmung" mit dem Bekenntnis zu einem GroB
deutschland wah rend des Dritten Reichs. Die (Landes-)Geschichtsschreibung 
erlebte, wie im gesamten Reich und vor aHem an seinen Randern, eine 
Hochkonjunktur.16 1m konstruierten Kamtner Ursprungsmythos wurde eine 
direkte Linie von den Gerrnanen der V61kerwanderungszeit bis zurn 
Abwehrkampf gezogen. Fur die slowenischsprechende Bevolkerung, deren sla
wisch en Wurzeln ebenfaHs in die Volkerwanderungszeit zurlickreichen, war kein 
Platz vorgesehen17 

Bis heute wird aHjahrlich der 10. Oktober in Kamten mit unzahligen 
Veranstaltungen "gefeiert" und solcherart die Erinnerung an "Abwehrkampf" und 
"Volksabstimmung" wach- und der damit verbundene Mythos am Leben gehalten. 
Traditionsverbande wie der "Kamtner Heimatdienst", der sich selbst als "Huter 
des Erbes von Abwehrkampf und Volksabstimmung" bezeichnet l8, der 
"Abwehrkampferbund" oder die "Kamtner Landsmannschaft", tragen und pra
gen mit ihrem Geschichtsverstandnis die inszenierten 10. Oktoberfeiern unter 
dem Motto "Karnten frei und ungeteilt". In der Propagierung des "ungeteilten" 
Karnten" schwingt gleichzeitig eine Trennung der beiden Sprachgruppen mit. 

* * * 
15 Siehe Robert KLUGER, Politische Gedenktage und die Karntner Presse (1918-1915). In: Ulfried BURZ und 

Heinz-Dieter POHL (Hg.), Politische Festtagskullur in Kiirnten - Einheit ohne Einigkeit? Klagenfurt-Ljubljana

Wien 2005 ( - Stefan KARNER (Bg.), Ka,rntcn und die nationale Frage, Bd. 3), S. 9-71. 
16 Siehe Peter ScHOTn.ER (Hg.), Geschichtsschreibung als Legitimationswisscnschaft 1918-1945. Frankfurt am 

Main 1997. 
17 Kluger, Gedcnklagc, S. 62. 

18 Oer Karntner. Oas Patriotische Signal aus Karnten. Miueilungsblatt des Kli.rntncr Heimatdienstes, Oktober 

2005, S. 2 (Karntens Freihcitskampf 1918-1920). 
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Diese lnszenierungen dienen unter anderem dem Wachhalten dec so genannten 
"Karntner Urangst". Diesem Begriff steht fur die Furcht vor einer (neuerlichen) 
Landnahme "durch die Slawen aus dem Suden". 1m Diskurs der Traditions
verbande wird von drei versuchten Landnahmen gesprochen. Die erste 
"Landnahme" wird im Zusammenhang mit dem Grenzfindungskonflikt nach 
dem Ersten Weltkrieg gesehen, die zweite mit dem Partisanlnnenkampf im 
Zweiten Weltkrieg und den anschlieBenden Gebietsforderungen Jugoslawiens 
und die dritte wird als symbolische Landnahme verstanden, die sich in der 
Aufstellung von zweisprachigen Ortstafeln materialisieren wurde. 

Bereits in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts wurden die Feiern mit 
der so genannten Minderheitenfrage verknupft. Wichtigstes Moment war und ist 
es, die Forderungen def Minderheit nach def Urnsetzung ihrer international ver
brief ten Rechte als ungerechtfertigte MaBlosigkeit darzusteHen. So stellte bei
spielsweise bereits 1925 der Landeshauptmann fest: "das Wohl der Gesamtheit 
geht vor den Sonderwilnschen einzelner AuBenseiter".19 Wiihrend der damalige 
Leiter des Heimatbundes, des ideologischen Vorgangers des heutigen 
Heimatdienstes, Alois Maier-Kaibitsch20 die "Unversohnlichkeit" der Siowenen 
beklagte: "Wir woHten tatsachlich die Versohnung und manchmal gingen wir 
schon soweit, dass unser Verhalten und unser Entgegenkommen schon einer 
Demutigung nahekam."21 Dieses Muster hat bis heute seine Gultigkeit und 
erlangte mit der nach einem Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes im Jahre 
2001 durch die Kamtner Politik, allen voran der Landeshauptmann, evozierten 
"Ortstafeldebatte" einen neuen Hohepunkt.22 

Neben den Traditionsverbanden sind vor allem die Gemeinden und die 
Landesregierung Trager dieser Inszenierungen zum 10. Oktober, die neben 
Kranzniederlegungen, Festveranstaltungen und Gedenkumzugen auch 
Stiftungen von Gedenkstatten und Offentliche Ehrungen der "Abwehrk
ampferlnnen" beinhalten. Erst im Sommer 2005 starb der letzte aktive 
"Abwehrkiimpfer". Wahrend die "Abwehrkiimpferlnne n" als "Schutzer der 
Heimatgrenzen" in der Kamtner Offentlichkeit groBes Ansehen genieBen, finden 
sich WiderstandskamperInnen aus dem Zweiten Weltkrieg, vorwiegend 
Angehorige der slowenischen Sprachgruppe, gelegentlich mit dem Vorwurf kon-

* * * 
19 Frcic Stimmen, to. 10. 1925, S. 1 (Die Kamtner Volksabstimmung cin Endcntscheid), zitiert nach Kluger, 
Gedenklage, S. 31. 
20 Wcnigc Jahre spitler sollte Maier-Kaibitsch auch bei der Deportierung dcr Kilrntner slowenlnnen im April 
1942 cine wichtige Rolle spieJen. 
21 Frcie Stirn men, 10. 10. 1925, s. 6 (Nach runf Jahren), zirier! nach Kluger, Gedenkragc, S. 34. 
22 Kilrntncr Tageszeitung, 11. 10.2002, S. 6-7 (Kilrntens politischer Ernt.edank)j Kleine Zcitung, 11. 10. 2002, 
S. 14 (.Wunschdcnken beendet")j Kronen Zcirung, 11. 10. 2002, S. 12-13 Oahrestag der Volksabstimmung: 
.Gedenkcn ist ehrende Pflichtl'"'). 

J 
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frontiert, "Feinde Karntens" zu sein.23 Und so ist es auch der "Abwehrkampf", der 
im bffentlichen Bewusstsein Karntens prasent ist und nicht der von der 
Bevolkerung im Lande mehrheitlich negativ wahrgenommene antifaschistische 
Widerstandskampf. 

Selbst in den Pflichtschulen muss dieser Tag alljahrlich per Verordnung des 
Landesschulrates und unter zu Hilfenahme der Yom Land bereitgestellten und 
empfohlenen Unterrichtsbehelfe entsprechend gefeiert werden. Die Umsetzung 
wird uberpriift. Auf diesem Wege wird der Kamtner Landesmythos am Leben 
gehalten und es setzt das ein, was Anderson eine "gewaltige padagogische 
Industrie" nennt. Schulen vermitteln die vom Staat, in unserem Faile vom 
Bundesland, eingesetzte systematische historiographische Kampagne, die 
wesentlich zum "Vergessen haben" beitragt." Das zuvor erfolgte "kollektive 
Vergessen" ist ein elementarer Bestandteil des "kollektiven Erinnerns". Bereits 
1882 betonte Ernest Renan in seiner Rede "Was ist eine Nation?": "Es macht das 
Wesen einer Nation aus, dass alle Individuen vieles miteinander gemein haben, 
und auch, dass sie viele Dinge vergessen haben. "25 Das Vergessen/Erinnern ist 
ein eigentliches Umcodieren der Geschichte. Dabei werden die wirklichen 
Umstande, Zugehorigkeiten und Frontlinien vergangener Konflikte verdrangt 
und in weiterer Folge die entleerten Hulsen der "tatsachlichen Ereignisse" neu 
gedeutet und nationalisiert.26 In Karnten "mug man vergessen haben", dass sich 
41 % der Bevolkerung im Abstimmungsgebiet fur einen Anschluss an 
Jugoslawien entschieden haben und dass in der Folge der damalige 
Landesverweser Arthur Lemisch in der Festsitzung yom 25. November 1920 dazu 
aufgerufen hat, diese "Verfuhrten" "wieder zu Karntnern zu machen".27 
"Vergessen haben muB" man auch, dass nicht nur die vom Karntner Landtag ver
sprochenen MaBnahmen sondern vor allem die im Staatsvertrag von St. Germain 
(1919) verbrieften internationalen Rechte, sowie die nach dem Zweiten Weltkrieg 
im Staatsvertrag von 1955 garantierten Minderheitenrechte uber weite Strecken 
nicht erfullt wurden. 

Die 10. Oktober-Feiern dienen weiters dazu, den Karntner Slowenlnnen a11-
jiihrlich ihre Loyalitat, in den Worten Renans ihren Tribut zum "taglichen 

* * * 
23 So weigerte sich 1995 def damalige Landeshauptmann Stellvertfcter, Karl-Heinz Grasser, in Stcllvcnrctung 
fUr den Bundesprasidenten KarntnerWiderstandskampferinnen eine Auszcichnung zu Oberreichen. Kammer 

Tageszeitung,9. 5. 1995, S. 2-3 (Beispielloser Skandal. Nazi-Opfer ats Feinde Karmens bezeichnet). 
24 Anderson, Erfindung, S. 201 f. 
25 Renan, Nation, S. 45. 

26 Sarasin, Wirklichkeit, S. 162. 
27 Valentin SIMA, Der 10. Oktoher 1980 - Ein Fes[ der "Versohnung" und def .Begegnung in Karn[en?" In: 

Arbei[sgemeinschaft Volksgruppcnfrage CBg.), Kein einig Yolk von Briidem. Studien zurn Mehrheiten

/Minderhei[enproblcm am Beispiel Kamtens. Wien 1982, S. 259-295, S. 262. 
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Plebiszit", abzufordern. Eine Loyalitat, die sehluSendlieh niehts anderes bedeuten 
soli als die vbllige Selbstaufgabe bzw. Assimilation. Erst dann kann Karnten wirk
lieh . fre i und ungete ilt" sein. 1970 stellte der Karnmer Heimatdienst in seinem 
Organ fest, dass "das ganze Karntne rland fur immer den Charakter eines deut
schen Landes trage [ ... J das ganze Land selbst soli e ine Einheit bleiben in seinem 
Erscheinungsbild vor alle r Welt." AbschlieSend he iSt es in dem Artikel: .Also hat 
die Geschichte in Karnten noch keinen ,Schlu&trich' gezogen. Sie zieht ihn unte r 
zwei Volker nur, wenn eines von ihnen nieht mehr besteht. "28 

In Umkehrung der Mehrheits- und Minderheitsverhaltnisse wird von den slo
wenischsprechenden KarntnerInnen Toleranz abverlangt: .Verstandnis fur legiti
me Inte ressen und Anliegen de r Mehrheitsbevblkerung ist e ine wesentliche 
Voraussetzung fur ein funktionierendes friedliches Miteinander." 29 Vielfach wird 
im Karntner DiskufS in diesem Zusammenhang nieht nur das Minderheits· 
Mehrheits- sondern vor allem auch das Tater-Opferverhalmis umgekehrt. Es sind 
nicht die Angehbrigen der Minderhe it, die ihrer international ve rbrieften Rechte 
beraubt wurden und werden die Opfer, sondern die deutschsprechende 
Mehrheitsbevblkerung, die bei einer umfassenden Umsetzung der Minder
heitenrechte ihre Fiktion eines "rein deutschen" Karnten aufgeben mtisste. 

An de r Aufreehte rhaltung der Fiktion eines . deutschen" Karnten hat auch die 
Karntner (Landes-)Geschichtssehre ibung einen wesentlichen Anteil. Unmittelbar 
nach dem Plebiszit 1920 fanden sich die deutsch-national gesinnten Karntner 
Politiker in dem Dilemma wieder, die Stimmabgabe eines betrachtlichen Teils der 
Siowenischsprechenden fUr den Verbleib bei Karnten/Osterreich erklaren zu 
mussen. Als ErkHirungsmodeU wurde vom spate ren Landesarchivdirektor Martin 
Wutte die so genannte Windischentheorie entwickelt.30 In dieser Theorie wur
den die "guten", we il assimilierungswilligen Siowenen, die fur bsterreich 
gestimmt hatten, von den so genannten "Nationalslowenen" separiert. Eine slo
wenisch-bewusste ldentitat bedingte auf dieser Interpretationsschiene eine 
proCiugo)slawische Gesinnung. Der nachste Sehritt war die Kriminalisierung de r 
ausgegrenzten Gruppe unter Zuhilfenahme des Irredentavorwurfs. Somit war 
ein Weg gefunden worden, die national-bewussten Karnmer Siowenlnnen zu dis
kreditieren und ihren Forderungen nach Umsetzung der Minderheitenrechte 

* * * 
28 Valentin SIMA, Die Vertreibung slowenischer Familien als H/)hepunkt deutschnationaler Pol itik in Karnten. 
In: Die Vcrtrcibung der Karn tner Siowenen/pregon Koro~kih Slovcnccv. 1942 ? 2002. Hg. v. Avgu~tin MAI.l.E, 
Klagenfurt/Celovec, 2002, S. 133-172; S. 169f; sowic Faksimile ebda. S. 171-172. 
29 Dcr Karnlncr. Das patriotische Signal aus K:lrnten, Oktober 2005, S. 5 (Gemeinsam in eine friedliche 
Zukunft!). 
30 Martin WlfITE, Deutsch - Windisch - Slowen isch. Zum 7. Jahrestage der Karnlner Volksabsti mmung. 
Klagcnfurt 1927; siehe auch Martin FRITZI., •... fO r Yolk und Reich und deutsche Kultur". Die .Karnmer 
Wissenschaft" im Dienste des Nationalsozialismus. Klagenfurt/Celovec 1992. 



Rozprove in grodivo Ljubljana 2005 51. 47 97 

den Anspruch zu nehmen. Jegliche Storung des friedlichen Zusammenlebens 
von Mehrheit und C"windischer") Minderheit wurde nun dieser, unter Einfluss 
des jugoslawischen/slowenischen Auslandes stehenden, "Splitter-"Gruppe ange
lastet. 

Bis heute erwartet das offizielle Karnten von def institutionalisierten 

Landesgeschichtsschreibung die Festschreibung des Karntner Landesmythos. 
Erst 2004 hat der Landeshauptmann beim Festakt "100 Jahre Karntner 
Landesarchiv", das Landesarchiv bzw. seine Archivare als "Bastion fur den Erhalt 

der Landesgeschichte" hervorgehoben. Sie hatten ihre Eigenstandigkeit bewahrt 
und gegen die "in pseudohistorischer Weise" erfolgten Umdeutungsversuche 
"von auBen" vehement Widefstand geleistet.31 Gemeint waren damit in erster 
Linie die beiden damals in Wien lehrenden Historiker Hanns Haas und Karl 
Stuhlpfarrer, die mit ihrem Buch: "Osterreich und seine Slowenen" bereits 1977 
fUr groBen Aufruhr im deutsch-nationalen Lager gesorgt haben, und in weiterer 
Folge Wissenschafterlnnen der Universitat Klagenfurt, die mit ihren 
Forschungen versucht haben, den Landesmythos aufzubrechen. Denn, so formu
lierte bereits Ernest Renan: "der Fortschritt in der historischen Erkenntnis bringt 
oft eine Gefahr fUr die Nation mit sich."32 

Die historische Erkenntnis IiiBt sich nicht aufhalten und so miissen auch poli
tische Strategien adaptiert werden. So betonte der jetzige Karntner 
Landeshauptmann jiingst wiederholt die groBartigen Leistungen, die gerade 
unter seiner Regierung erfolgt seien. Seine europaweit vorbildliche 
Minderheitenpolitik miiBte endlich auch von den Karntner Slowenlnnen 
bedankt werden, forderte er Loyalitat - also ihr "tagliches Plebiszit" - ein,33 
Verschwiegen/Vergessen wird bei dieser Offensive gerne, dass manche der 
Verbesserungen erst von der Minderheit vor dem Verfassungsgerichtshof erstrit
ten werden muBten, Vorarbeiten auf andere wiederum auf seinen 

Amtsvorganger Michael Ausserwinkler zuriickgehen. Zum anderen darf auch 
nicht der Unterschied zwischen geschriebenen und gelebten Recht vergessen 
werden. So kann es vorkommen, dass ein Karntner, der bei einer Amtshandlung 
auf sein Recht beharrt, Siowenisch als Amtssprache benutzen zu diirfen, fUr sein 

••• 
31 GruSworte des Landeshauptmann und Kulturrcferentcn von Karnten, Dr. JOrg Haider, anlasslich des 

Festaktes 100 Jahre K1lrntncr Landesarchiv, am 13. Oktober 2004 im Saal der Landesgeschichte im Kii.rntner 

Landcsarchiv (Mic.schrift im Besirz der Amorin); siehe auch Kammer Tagcszcilung, 15. 10.2004, S. 26 (Bertram 

Karl Steiner, Was ist Historic?); S. 27 (Eine .Festungk der K1lrntner Geschichte). 

32 Renan, Nation, S. 45f. 

33 Wir erwarten uns von den Kllrnmer Slowenen irgcndwann einmal ein Wort des Dankes fUr die Leistungen 

ihrcs Heimadandes.K KlI.rntnerkronc, Kronen Zeitung, 11. 10. 2002, S. 12-13 Oahrcstag der Volksabstimmung: 

.Gcdenken ist chrcnde PfliCht!"). 
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Verwaltungsdelikt gleich eine sechsfach hohere StrafverfUgung erhalt als sein 
Freund, der darauf verzichtet hat.31 

Die joviale GroBzugigkeit des Landeshauptmanns fand jedoch am 13. 
Dezember 2001 ihr Ende als der verfassungsgerichtshof (VfGH) die im 
Volksgruppengesetz von 1976 formulierte Ortstafelregelung aufgehoben hat. 
Ortstafeln sind ein Symbol. Zweisprachige Ortstafeln verweisen auf die Existenz 
einer anders- bzw. mehrsprachigen Bevolkerung in dem ausgewiesenen Gebiet. 
Sie sind Ausdruck der Toleranz der Sprachmehrheit gegenuber einer 
Sprachminderheit. Der Ortstafelkonflikt ist dahe r symptomatisch fUr den 
Umgang der Karntner Mehrheitsbevolkerung mit seiner Minderheit. Das 
Erkenntnis des VfGH wurde von einem heftigen Medienecho begleitet. Der 
Karntner Landeshauptmann und die so genannten Heimatverbande schienen 
sich in ablehnenden Stellungnahmen ubertreffen zu wollen. Das Erkenntnis sei, 
so der Landeshauptmann "unsinnig", mit ihm solie "Unfrieden erzeugt werden". 
Weiters hielt e r fest, dass unter seiner Amtsperiode keine weiteren Tafeln errich
te t wiirden. Den slowenisch-sprechenden Biirgerlnnen wurde gleichzeitig 
gedroht, dass eine Reihe von FordermaBnahmen, wie slowenischsprachige ORF
Sendungen, das zweisprachige Schulwesen, Volksgruppenforderung und 
Kindergartenregelung auf dem Spiel stiinden.35 Personen, die fiir die Umsetzung 
ihrer Rechte den Verfassungsgerichtshof anriefen, wurden als "Heckenschiitzen" 
und "Unruhestifter" bezeichnet, die das .,friedvolle Zusammenleben der zwei eth
nischen Gruppen" storen wUrden. Gleichzeitig griff der Landeshauptmann die 
Institutionen des Rechtsstaates in einer noch nie dagewesenen Scharfe an.36 

Doch nicht nur der Landeshauptmann sondern aile drei damals im Landtag ver
tretenen Parteien (FPO, SPa, OVP) haben in unterschiedlicher Vehemenz, 
gemeinsam mit den regionalen Medien den Volkszorn gegen die Forderungen 
mobilisiert. Der Landeshauptmann wie auch sein sozialdemokratischer LH
Stellvertreter beriefen sich bei ihren Attacken auf den "Willen der Karntner 
Bevolke rung". Auch bei den heurigen Landesfeiern (200S) sprach der 
Landeshauptmann davon, dass die "Karntner Bevolkerung genug hat, von der 
Ortstafeldiskussion."37 Solange Karntner Slowenlnnen jedoch auf die Umsetzung 

••• 
31 Kleine Zcitung, 11. 10.2005, S. 15 (Kammer Slowenc wurdc besondcrs hat bestraft); 12.10.2005, S. 18 (Streit 
urn Amtssprache: Dehorde rechtfertigt siehl 
35 Kleine Zcitung, 15. 12. 200 1, S. 4-5 (Haider droht mit Volksbefragung). 

36 Landeshauptmann Haider: Nein zu weiteren Ortstafeln auf Grund des fchlcrhaften VfGH-Erkenntn isses. 

Presscausscndung des Arntes clef Kamtner Landesregierung, Resson .PoliCik", 17. 01. 2002, www.ktn.gv.at; 

Landeshauptmann l-Iaidcr: Gutes Klima des Dialogs soli nicht gest6rt werden. Presscausscndung des Amtes 

der Kamtner Landesregierung, Ressort "Politik~, 06. 05. 2001, www.ktn.gv.at. 

37 Siehe die Rede des Landeshauptmannes anlasslich der Festveranstaltung .Festakt zurn ]ubiW.um mit 

Festansprachen" im Wappensaal des Karmncr Landhauses am 10. 11. 2005, Uve-Obertragung in ORF 2, 11:30; 

Kleine Zeitung, 11. 10.2005, S. 14- 15 CEin Vermachtnis fOr die K~mtncr beidcr Zungen). 
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der ihnen garantierten Reehte beharren und dafUr vor Gericht gehen mussen, 
kann die verwendete Formulierung nur bedeuten, dass sie aus der Gemeinschaft 
der Karntnerlnnen ausgeschlossen bleiben. Heute bekennen sich weniger 
KarntnerInnen zur slowenischen Minderheit als 1920 Stimmbereehtigte fur den 
Anschluss anJugoslawien gestimmt haben. 

Der Verfassungsgerichtshof gewahrte dem Land zur Umsetzung des 
Erkenntnisses vom 13. Dezember 2001 eine Frist von einem Jahr. Doeh sollte es 
dreieinhalb Jahre dauern bis sieben zusatzliche zweispraehige Ortstafeln unter 
grolSem Medienecho - nicht zufallig im Mai des "Gedenk- und Bedenkjahres" 
2005 - aufgesteUt wurden. Die Verh6hnung des Rechtsstaates scheint in der Frage 
der zweisprachigen Ortstafeln Methode zu haben. Bereits vor uber dreilSig 
Jahren, im Oktober 1972 mulSte auf politischen Druck der StralSe die 
Bundesregierung ein Gesetz zuruck nehmen und die Rechte der Minderheiten 
rninimieren. Es handelte sich darnals urn den so genannten Ortstafelsturm von 
1972. 1m Osterreichischen Staatsvertrag von 1955 wurde im Artikel 7 festgehalten, 
dass in "Verwaltungs- und Gerichtsbezirken" in Karnten (aber auch im 
Burgenland und der Steiermark) mit slowenischer (bzw. kroatischer) oder 
gemischter Bev61kerung die slowertische (oder kroatische) Sprache zusatzlich 
zum Deutschen als Amtssprache zugelassen und "die Bezeichnungen und 
Aufschriften topografischer Natur sowohl in slowenischer oder kroatischer 
Sprache wie in Deutsch verfasst" werden mussen.3B In Karnten waren u.a. ca. 800 
zweisprachige Ortstafeln zu errichten gewesen.39 Diese Minderheiten
schutzbestimmung, die mehr als nur die Ortstafeln umfasste, wurde jedoch vor
erst nicht umgesetzt. Es bedurfte nicht weniger als 17 Jahre und einiger 
Protestaktionen von Seiten junger Karntner S1owenlnnen40 bis in Karnten die 
ersten zweisprachigen Ortstafeln aufgestellt wurden. Entsprechend dem so 
genannten Ortstafelgesetz von 1972, einem Bundesgesetz, sollten diese zumin
dest in Gemeinden mit einem Anteil von mindestens 20 % Siowenlnnen (auf 
Basis der Volkszahlung von 196141) aufgestelit werden42 Nach dieser Regelung 

* * * 
38 Bundesgesetzblau (8GBI.) Nr. 152/1955. 

39 Fur Karnten war das Gcbiel .mil gemischter 8ev61kerunga durch die Schulverordnung von 1945 

(Schulsprengcl mit zwcisprachigem Schulwesen) bereits eindcutig definierL 

40 Aleksandra TIlHOVNIK, Chronologischcr Oberblick: Karmen in den Jahren zwischen 1969 und 1977. In: Der 

Ortstafelkonflikt in Karnten. llrsg. v. Klub slovenskih Srudentk in ~tudenlOv na Dunaju/Klub slowenischer 

Sludenlinnen und Sludemen, Wien 1998, S. 9--23, S. 10-14; Katja WEISS, Die Rolle der slawcnischcn Studenten in 
Wicn in den Jahren 1970-1972. In: Ocr Ortstafelkonflikt, S. 38-49. 
41 Sci der Volkszahlung von 1961 wurde niehl nur zwischen deutscher und slowenischer MUllcrsprache unter

schieden sondern weitcrs nach die Kategoric ~Windisch~ gefOhn. Letztere wurde kurlcrhand der Kategorie 

.Deutsch~ zugeschlagcn und solcherart die sprachlichen Vcrhaltnisse zugunsten dcr Mchrhcitsbevolkerung 
verschobcn. 

42 Auf Basis des so gcnanntcn Onstafclgesctzes, 8 GB!. Nr. 270/1972. 
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waren 205 Ortschaften in 36 Gemeinden betroffen gewesen (also nur ein Viertel 
der Orte im gemischtsprachigen Gebiet). 1m September 1972 wurden allerdings 
nur 72 Tafeln aufgestellt.43 Ein von den so genannten Heimatverbanden organi
sierter Pogrom verhinderte die vollstandige Umsetzung des Bundesgesetzes44 

Am 10. Oktober 1972 stand keine einzige zweisprachige Ortstafel mehr. Sie waren 
aile von aufgebrachten Gegnern demontiert worden. Medien und Kamtner 
Landespolitik deuteten diese Ereignisse recht bald urn, es war von einer "sponta
nen Volkserhebung" die Rede, von einer "demokratischen Protestbewegung", die 
"friedlich" verlaufen ware. Doch allein beim Besuch des damaligen 
Bundeskanzler Kreiskys in Klagenfurt wurden sechs verletzte Polizisten 
gezahlt.45 

Vier Jahre spater, 1976, wurde das so genannte Volksgruppengesetz beschlos
sen 46 Es hielt unter anderem fest, dass Ortstafeln erst ab einem 
Bevolkerungsanteil von 25 % Minderheitsangehorigen aufzusteUen seien47 Man 
ging davon aus, dass diese Regelung nur noch 91 Ortschaften in acht Gemeinden 
betreffen wlirde. Das Gesetz wurde allerdings nur zur Halfte umgesetzt. Und es 
war diese Ortstafelregelung des "Volksgruppengesetzes" von 1976, die 2001 vom 
Verfassungsgerichtshof als nicht verfassungskonform aufgehoben wurde. 

*** 
43 Hanns HAAS und Karl STUHlJ>FARRER, OSlcrreich und seine Slowencn. Wicn 1977, S. 109. 
44 Petcr GSTIilTNER, Dcr Ortstafelsturm var 30 Jahren - cine Bewegung gegeo Gesetz und Ordnung. Eine 
Analyse def Mikropolitik rund um dasJahr 1972 in Karotcn.ln: Razpravc in Gradivo(rreatises and Documents 
(Ljubljana), Bd. 41/2002, S. 68-95, S. 74. 
45 GSlcttnCr, Ortstafclsturm, S. 75-81. 

46 BGB!. Nr. 396/1976; Dieses Gesetz geht wei! tiber die Ortstafclregelung hinaus, es umfasste auch nichl nur 
AngchOrige def slowcnischen und def kroatischen Volksgruppc sondern bezog aile nichtdcul.Schsprachigen 
Volksgruppen in Osterrcich mit cin. Prinzipiell blieb dieses Gesell jedoch, trOll der Ausweitung des Kreises 
der Bctroffenen, weit hinter den Mindcrheitenschutzbestimmungen des Staarsvertrages von 1955 zuriick. 
47 Basis dafOr so1lte jedoch nicht mehr die Volks:dl.hlung von 1961 sein, sondern eine .geheime 
Sprachenerhebung~ . Diese war jedoch nichts andercs als cine Minderheitenfeststellung. Als solehe wurde sic 
von den Angch6rigen def Minderheit boykouiert 
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• IOENTITATEN VIERSPRACHIGEN 

KANALTAL/,KANALSKA 
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1. EINLEITUNG 

1m Valcanale/Kanalska dolina/VaIcjanilVKanaltal2 beruhren sich drei groBe 
Sprachfamilien Europas - Romanen, Slawen und Germanen - und vier verschie
dene Ethnien siedeln auf engem Raum nebeneinander: Italiener, Slowenen, 
Friulaner und Deutsche. Ein Teil dec Alteingesessenen3 verwendet im taglichen 
Umgang nach heute bis zu vier Sprachen, was in Westeuropa eine Besonderheit 
darstellt. 

Italien annektierte das Kanaltal imJ ahr 1919 von Karnten und Krain. Aufgrund 
des darauf folgenden Zustroms von Italienern und Friulanern wurden deutsche 
und slowenische Karntner bzw. Krainer bald eine Minderheit. Mit dem 
Umsiedlungsabkommen (Option) von 1939 reduzierte sich deren Zahl zusatzlich, 
sodass nach dem Zweiten Weltkrieg von den knapp 9400 Einwohnern des 
Kanaltals (ohne altitalienische Fraktionen der Gemeinde Pontebba) nur mehr 
26 % den beiden autochthonen Sprachgruppen zuzuordnen waren. Das Kanaltal 
hatte somit ein ahnliches historisches Schicksal wie Sudtirol; eine Autonomie hat 
Italien diesem ehemaligen Karntner und Krainer Grenzraum jedoch nicht zuge
standen. 

Bis zur Gegenwart ist der Anteil der alteingesessenen Kanaltaler vor allem 
durch die Assimilation weiter gesunken. LieBen sich Anfang der 1980er-Jahre 
noch ca. 1600 autochthone Deutsch- und Slowenischsprachige feststellen,4 so 
durfte ihre Zahl heute nur mehr bei rund 1000 liegen. 

Fur Betrachtungen zur ethnisch bedingten Multikulturalitat im Alpenraum 
drangt sich das Kanaltal f6rmlich auf, und in den vergangenen 20 Jahren sind 
auch zahlreiche Untersuchungen erschienen, die sich mit Fragen zur ethnischen 
Problematik in diesem Grenzraum beschaftigen.5 Sehr oft wird dabei von einer 
mehr oder weniger klaren Differenzierung der einzelnen ethnischen Gruppen 

* * * 
1 Der Beitrag zeigt ein Teilergebnis def umfangreichen Untersuchungen im Rahmen des derzeit laufendcn 

FWF-Projckts (P16664-G03) .Die Bedrohung def ethnischcn Viclfalt im Kanaltal (Halien)". Da sieh die 

Bcmoung lokaler Zugehorigkcilen verSlarkt bei def (slowenischsprachigcn) Agrarbevolkerung lm Kanaltal 

zeigt, kommen lm vorliegenden Beitrag - im Untcrschied zur Gesamtstudie - schwcrpunktmaBig 

Slowenischsprachige zu Wort. 

2 Urn den folgenden lext nicht W iiberladen, werden fUr die topographischen Bezeichnungen des vierspra

chigen Kanaltals die offizielle deutsche Version (vor 1919) und z.T. die slowenische Version verwendet 

3 Ocr Begriff bezicht sich auf die autochthone deutseh- und slowenischsprachige Bevolkerung und ihre 

Naehkommen. 

4 Steinieke 1984. 

5 Hin GroBteil davan ist in dem von Sumi / Venasi im Jahr 1996 herausgegebenen Sammelband wsammen

gcfasst, femcr vgl. Sumi 1998; Stcinicke 1998; 2001; Minnich 1998; 2002; Lex 2002; Komac 2002 u. a. 
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ausgegangen und Deutsch-, Siowenisch-, Friulanisch- sowie Italienisch
sprechende den entsprechenden Sprachgruppen zugeordnet. Minnich (1998), 
Steinicke (1984) und Sumi/Venosi (1996) weisen in ihren Arbeiten darauf hin, 
dass eine solehe Zuordnung mit den tatsiichlichen Verhaltnissen nicht iiberein
stimme und problema tisch sei. Wie in vielen Schnittpunkten und 
Begegnungsraumen von Kulturen, haben sich auch im Kanaltal mehrsprachige 
Gemeinschaften entwickelt, die sich exakten Sprachgruppenzuordnungen ent
ziehen. 

Der vorliegende Beitrag (als Tell einer umfangreichen Studie) greift diesen 
Fragenkreis auf und zeigt anhand von Auszugen aus narrativen Interviews 
(Schutze 1983, 1999),6 in den en es um gelebte pers6nliche Geschichten geht 
(Alheit/Dausien 2000; Fuchs 1984), die Vielschichtigkeit der ethnischen und loka
len Idemitat der alteingesessenen drei- bis viersprachigen Kanaltaler. Da die friu
lanische Gruppe im Kanaltal - als weitere Minderheit in Italien - nicht unmittel
bar vom Verschwinden bedroht ist, soU sie hier nicht nilier betrachtet werden. 

Bevor auf Fragen zur lokalen Identitat der Kanaltaler naher eingegangen wird, 
werden jedoch einige fur den Beitrag relevante demographische und sozio6ko
nomische Parameter, die den Assimilationsprozess im Kanaltal beeinflussen, 
angesprochen. 

2. DEMOGRAPHISCHE UND SOZIOOKONOMISCHE 
RAHMENBEDINGUNGEN 1M KANALTAl 

Zwischen 1925 und 1929 wurden die 13 traditionellen Kanaltaler Ortschaften 
in drei GroBgemeinden - Tarvisio (Tarvis/ Trbii), Malborghetto-Valbruna 
(Malborgeth-Wolfsbach! Naborjet/Ovcja vas), Pomebba - vereinigt. Da sich die 
Gemeinde Pontebba neb en den beiden Kanaltaler D6rfern Leopold
skirchen/Lipalja vas und Pontafel/Tablja zum iiberwiegenden Teil aus altitalieni
schen Fraktionen zusammensetzt, ist das Kanaltal mit Hilfe von amtlichen demo
graphischen und sozio6konomischen Strukturdaten nicht mehr richtig in seinen 
historischen Grenzen zu erfassen. [m Foigenden werden daher lediglich die zwei 
Gemeinden Tarvis/Trbii (1. 1. 2005: 5025 Ew.) und Malborgeth
Wolfsbach/Naborjet-Ovcja vas (1. 1. 2005: 1029 Ew.) berucksichtigt; 
Leopoldskirchen/Lipalja vas (heute ca. 120 Ew.) sowie PontafeVIablja (ca. 700 

••• 
. 6 Auf das Projcktdesign def Gesamts(udie wird hier nichl naheT cingegangcn. Nur soviel: Anhand von narrati
ven Interviews sollen verschicdene Identitiitstypen und Ihnen entsprechcnde Lebenswelten herausgearbcilCr 
werden. Ocr vorliegendc Text prasentien jedoch nUf cineo erstcn Auswertungsschritt, wobei die Kategorie 
.lokalc odeT Dorfidcntitat" anhand emsprechender Aussagen naher betnlchtet wird. 
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Ew.) mit nur mehr wenigen slowenisch- bzw. deutschsprachigen Haushalten sind 
in den statistischen Betrachtungen nicht mehr enthalten. 

Seit 1993 (7056 Ew.) sinken im Kanaltal die Einwohnerzahlen. Schloss in den 
Dekaden vorher die Geburtenbilanz immer positiv ab,7 so haben sich die bevbl
kerungsbiologischen Verhaltnisse grundlegend geandert. Die eigenen 
Auswertungen in den Meldeamtern von Tarvis/frbiz und Malborgeth/Naborjet 
haben fur die Periode 1994-2005 eine Geburtenrate von 7,6/ 1000 Ew. sowie eine 
Sterberate von 9,2/1000 Ew. und damil einen Sterbeuberschuss von 1,6 PromiJIe 
ergeben. Gemeinsam mit der Zunahme der Abwanderungen (Migrationsdefizit: 
10,1 Promille), fUr welche allerdings die Gemeinde Tarvis/frbiz die Hauptlast 
tragt, wird verstandlich, dass das Kanaltal bis Anfang 2005 rd. 1000 Einwohner 
verloren hat (6054 Ew.). 

Ein Grund fur den Einwohnerschwund ist die Krise der zwei groBen 
Kanaltaler lndustriebetriebe, die auf Tarviser Gebiet liegen: Wegen 
Absatzschwierigkeiten musste im Jahr 1991 das Raibler Blei- und Zinkbergwerk 
zumachen. Die Produktion und Beschaftigung im WeiBenfelser Kettenwerk ist 
stark ruekJaufig, viele ArbeitspJatze worden bereits abgebaut, weitere sind akut 
gefahrdet. Hier verloren in den letzten zehn Jahren mehrere 100 Arbeitnehmer 
ihre Besehaftigung, die der tertiare Sektor im Kanaltal nicht auffangen konnte. 
Eine Durchsicht der kommunalen Zu- und Abwanderungsregister (Registri di 
immigrazione e emigrazione) zeigt, dass im Kanaltal seit 1993 tatsachlieh ein 
Exodus eingesetzt hat. Die Verstarkung der Fortzuge hangt aber auch mit dem 
EU-Beitritt Osterreichs im Jahr 1995 zusammen. Zahlreiche Grenzbeamte, 
Finanzer und das militarische Personal verloren ihre Funktion und wurden abge
zogen. Ahnliches wiederholte sich in abgeschwachtem AusmaB mit dem Beitritt 
Sloweniens zur EU (1. 5. 2004). 

Die zuletzt genannten Abwanderungen haben die beiden autochthonen 
Spraehgruppen nur am Rande erfasst. Die traditionell eher slowenischen Dbrfer 
im mittleren Kanaltal, SaifnitzjZabnice, Uggowitz/Ukve und Wolfsbach/Ovcja 
vas, wo die autochthone Bevblkerung z. T. noeh die Landwirtschaft betreibt, wor
den von der Krise der Kanaltaler lndustrie nicht in voller Harte getroffen. Obwohl 
die Verluste von Arbeitsplatzen im sekundare n Sektor einigen 
Deutschsprachigen im bstlichen Kanaltal e inschlieBlich der Stadt Tarvis/frbiz 
Nachteile gebracht haben, schwachten sie aber in erster Linie die romanische 
Gruppe. 

Die Sprachgrenzen ziehen im Kanaltal nicht selten mitten durch Familien, 
wobei in vielen alteingesessenen Familien nur mehr die Alteren die deutsehe 

*** 
7 Steinicke, ]998, 274- 276. 
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bzw. slowenische Sprache beherrschen. Viele Jugendliche verstehen zwar die bei
den Sprachen noch passiv, sie sind aber nicht mehr in der Lage, sich in Deutsch 
oder Siowenisch ausreichend zu verstandigen.8 Besonders nachteilig zeigt sich 
die ungunstige Altersstruktur in den traditionell deutschsprachigen Ortschaften. 
Hier wirken sich die vor uber 20 Jahren prognostizierten, mit der Oberalterung 
zusammenhangenden, hohen Mortalitatsraten voll aus,9 Beispieisweise ist in 
Malborgeth/Naborjet die Zahl der deutschsprachigen Alteingesessenen seit 1980 
von 60 auf 21 zuruckgegangenlO 

Die typischen Beschaftigungsmoglichkeiten bestehen im Kanaltal in den ver
schiedenen Sparten des Grenzhandels, welcher der Stadt Tarvis/frbiz in den letz
ten funf Dekaden wertvoUe wirtschaftliche Impulse verliehen hat. In den 1970er
Jahren ist der Bedeutungsgewinn im friulanischen Tourismus hinzugekommen. 
1m Raumordnungskonzept der Region Friaul-Julisch Venetien bildet das 
"Tarvisiano" einen def wichtigsten touristischen "Wachstumspole" def Montagna 
friuiana, wenn auch die tourisusche Infrastruktur nieht mit den Dolomitenorten 

vergleichbar ist. 

Die Landwirtschaft, wo sich die kultureUe Tradition am besten halten kann, 
liegt schwerpunktmaBig in den Handen von slowenisch- und zum Teil deutsch
sprachigen Alteingesessenen. Ein Viertel von ihnen bezieht daraus ihr 
Einkommen oder einen wesentlichen Teil davan. Damit nimmt def Agrarsektor 
einen bedeutenden SteUenwert in der Bewahrung der autochthonen Ethnizitat 
ein. Die meisten Friulaner, die im Zuge der Umsiedlung in den Besitz von HOfen 
im Kanaltal kamen, haben die Landwirtschaft wieder aufgegeben. Nur im auBer
sten Westen des Kanaltals wird auf einigen BauernhOfen friulanisch gesprochen. 

Die schlechten agrarischen ErtragsverhaItnisse haben mittlerweile auch bei 
den Deutschen und Slowenen eine erhebliche Landflucht ausgelost. Haufig 
hangt damit eine Verlegung des Wohnsitzes in das Zu uber 94 % von Romanen 
bewohnte Tarvis/frbiz zusammen, wodurch oft auch die beiden autochthonen 
Sprachen aufgegeben werden. Nur in einigen Speditionsbetrieben und im 
Grenzhandel findet das Deutsche und/oder Slowenische Verwendung. Der 
Fremdenverkehr spielt sich hingegen aufgrund der Gasteherkunft schwerpunkt
maBig in italienischer Sprache abo Insgesamt ist aber die Landflucht im Kanaltal 
schwacher ausgepragt als in den ubrigen Talschaften Friauls, wobei dafur gunsti
gere agrarsoziale Bedingungen, vor allem die groBeren landwirtschaftlichen 
Besitzparzellen im Kanaltal, eine Rolle spielen. Zum anderen bringen die tradi-

*** 
8 Vgt dazu auch Oi Giusto 1991 , Lex 2002, Komac 2002. 
9 Srcinicke 1984, 105. 
10 Steinickc, 1984, 61-64; eigcne Befragung in Ma!borgeth im Sommer 2004. 



Razprove in gradivo Uubljana 2005 SI. 47 107 

tionellen Kanaltaler Servitute (~ mit dem Besitz einer Realitat verbundene 
Holzbezugsreehte) ein zusatzliehes Einkommen mit sieh, welches die (mageren) 
Einkunfte aus der Landwirtsehaft erh6ht. 

3. DIE ETHNISCHE VIELFALT UNO DIE IDENTITAT DER KANALTALER 

Die Biographie als gelebte pers6nliche Geschichte und der Lebenslauf stehen 
in enger Beziehung zur Identitat. Sie wird beeinflusst durch Familie, d6rfliches 
Umfeld, Geschichte einer Sprachgruppe und Region samt ihren 
Konfliktsituationen, wirtschaftliche Gegebenheiten sowie Eingebundenheit in 
Institutionen. Nicht zuletzt wirken auch individuelle und gesellschaftliche Krisen 
auf Biographie und Identitat: 1m Kanaltal sind das die geschichtlichen 
Rahmenbedingungen, etwa die Zugeh6rigkeit zu verschiedenen Staaten und 
Nationen im vergangenenJahruhundert,ll aber auch Naturkatastrophen, wie das 
Erdbeben 1976 und die Dberschwemmungen 2003. Aus erzahlten 
Lebensgeschichten lassen sich jedenfalls verschiedene Identitatsmuster heraus
filtern, wobei freilich die ethnische IdentiUit 12 nur einen Moment eigener und 
fremder sozialer Identifizierungen darstellt. 

Am Beispiel des Kanaltales lasst sich gut nachyollziehen, dass es im Hinblick 
auf ethnische Identitat immer wieder Fremdzuordnungen gegeben hat. Schon 
die wechselnde Staatszugeh6rigkeit yon Einzelpersonen im Verlauf der 
Geschichte yeranschaulicht die Vereinnahmung und Kategorisierung durch poli
tische Machthaber. Zum Teil halfen auch Wissenschafter und das d6rfliche 
Umfeld mit, Etikettierungen zu schaffen und festzuschreiben. Diese 
Fremdzuordnungen sind allerdings oft weit entfernt dayon, wie Betroffene sich 
fuhlen und als was sie sich seIber sehen. 

"Wir waren irruner Saifnitzer / Mi sma vedna bili Zabnicani", wir sprechen 
"nach Unserigem / po nasem", den "Uggowitzer / po ukusce" oder "Saifnitzer 
Dialekt/po iabniSkem" sind somit haufige Antworten von alteren Menschen auf 
die Frage, als was sie sich fuhlen und welche Sprache sie im Alltag sprechen. Was 

* * * 
11 Vgl. Sumi 1998, 32; Steinieke 1984. 
12 Auf die Identiti:l.tsdiskurse wird im vorliegenden Aufsatz nieht eingegangen, urn den Text niehl zu uberla
den. Sie bewegen sieh zwischen psychoanalytischem (etwa bei Erikson 1991) und interaktionstheoretischem 
Zugang mit Retonung des soziokulturellen Kontextes (Mead 1973, Goffman 1975) sowie dem sozialen 
Konstruktivismus (Gergen 1994). Die Moderne, gepragt durch lndividualisierung und Enttraditionalisierung, 
wirkte erheblich auf die ldentitat von Mcnschen (Baumann 1997). Durch posrmoderne Prozesse wird (auch 
ethnische und nationale) Identitat nieht mehr statisch gesehen, sondern flieBend und flexibel. Es wird von 
mu[tiplen Identitatcn gesprochen, die ldentitatscntwicklung wird als dynamischer Prozess verstanden (vgl. 
u.a. Keupp 1998), das gcht hin bis zur Nieht-Identitat, der Vermeidung des Festgelegtwerdens und der 
Kategorisierung, beobaehtbar z.B. in der Jugendkultur (Helsper 1983). Zu den Definitionen von Ethnizitat und 
ethnischer·Assimilation vgl. Heckmann 1992, 56-58. 
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bedeutet nun dieses Selbstbekenntnis in einem Umfeld, wo die Dorfbewohner 
bis zu vier Sprachen sprechen oder zumindest verstehen? Betonen sie den 
Dorfdialekt oder die Iokale Zugehorigkeit, urn Konflikte zu vermeiden oder urn 
einer eindeutigen ethnolinguistischen Zuordnung zu entgehen? Eine soIche 
Haltung ware aufgruod vieler Traumatisierungen in def Vergangenheit zumin
dest verstandlich. Die Geschichte der Kanaltaler ist gepragt durch politische und 
ideologische Antagonismen zwischen deutsch- und slowenischsprachigen 
Kanaltalern bis 1919, durch sprachpolitische und demographische 
Veranderungen nach dem Anschluss der Talschaft an Italien 1919, durch 
Auswirkungen der Option im Zweiten Weltkrieg,13 die Sprachpolitik in der 
Nachkriegszeit, den Zuzug von Italienern und Friulanern im Verlauf des 20. 
Jahrhunderts sowie die z. T. fehlende Untersrutzung durch bsterreich (jm 
Vergleich zu SudtiroI) und Jugoslawien (z. B. aufgrund ideologischer 
Entfernung).14 WeIche Identitaten konnen sich unter diesen Rahmen
bedingungen enrwickeln? Unsere Untersuchungen belegen, dass vor aHem altere 
alteingesessene Kanaltaler nicht selten die regionale und lokale Zugehorigkeit 
gegeniiber dner kJaren ethnischen Zuordnung zu einer bestimmten (hier deut
schen oder slowenischen) Sprachgruppe bevorzugen. Viele Angehorige der jun
geren Generation fuhlen sich aHerdings als "richtige Italiener", zugleich aber 
doch "mehr, als nur Italiener." 

4. DIE LOKALE SELBSTZUORDNUNG ALS 
KONFLIKTVERMEIDUNGSSTRATEGIE? 

1m folgenden Abschnitt sollen betroffene Menschen seIber zu Wort kommen: 
Anhand von Erzahlausschnitten wird die Bedeutung der Iokalen Identitat l5 im 

* * * 
,13 Fur DCUl<;chland oder Italicn; vg!. AusfUhrungen bel Steinickc 1984, 38f.; Kanaltaler Kulturvcrein 2001; 

Gariup 2000. 

14 Vg!. auch Sumi 1998, 
15 Die lokalc IdCnlitat beziehr sich auf cio Kollcktiv, die Dorfgcmcinschaft, der man sich zugeMrig fUhlt. 
Goffman (1975) llnlerscheidel zwischen der ~sozialen~ und der .personalen" IdemitiH: Die soziale Iden(i(al 
werdc dem Individuum in einem sozialen Systcm aufgrund bestimmlcr Merkmale, Symbole und 
Mitgliedschaftcn (z. B. Klcidung, Ehering) wgcschricbcn: Mitglieder des Kanallaler Kulturvereins, welche zu 
festliehen Anlassen ihre Traeh ten tragen, werden von au Ben a1s deut5ehspraehigc Kanahaler bewertet In 
cinem weiteren Bedeutungszusammenhang sind aber nieht nur cinzelne Personen Objckt der Identiflzierung, 
sondern aueh Gruppen, Organisationen oder ganze Kulturcn. Individuen zcigcn sich folglieh als Angeh6rige 
eines bestimmten Systems: .wir (alteingesessenen) Kanaltaler" (Deut5eh- und Slowenisehspraehige) bzw .• wir 
waren immer SaifnitzerU

, und bewerten die anderen als ~AuBcnstehendeu (spatcrc Zuwanderer: ltaliencr und 
Friulaner). vgL dazu aueh Minnichs (1998) Unterscheldung in .Insider" und .Out5ider". tiWir Kanaltalcr" oder 
.wir Saifnitzer~ ist der Ausdruck einer kollektiven Zugeh6rigkeit, die Anderen, die Fremden und 
Au&nstchcnden, dienen der Abgrenzung. Die Milgliedcr eines Kollcktivs fuhlen sich jcdenfalls einandcr 
zugchOrig und verpflichtct und teilen cine gemeinsame kulturelle Wertordnung (kollektive Identit3t). Ein 
Hinwcis zu .Grenzcn": Barth (1969) betont die Bedeutung der Grenze und des Obertri tt5 def Grenze fUr die 
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Verhiiltnis zur ethnischen Selbstzuordnung aufgezeigt. Zugleich werden einige 
Indikatoren der Dorfidentitiit (Zusammenleben, Anpassungen und 
Abgrenzungen) und ihre Veriinderungen diskutiert. 16 

"Aber wir haben uns gut verbunden" (Jnt. 15, 217) - diese in verschiedenen 
Variationen oft getroffene Aussage ist auf den ersten Blick ein Hinweis darauf, 
dass Menschen auch bei ethnisch-kulturellen Unterschieden im Dorf harmonisch 
miteinander leben (wollen). Demgegenuber zeigen Erziihlausschnitte aus 
Interviews mit alteren Personen, die die Zwischenkriegszeit und den Krieg mit
erlebt haben, ein ganz anderes Bild: So gibt es etwa Berichte von Eltern, die nach 
dem Ersten Weltkrieg kein Wort Italienisch lernen wollten oder von 
Stigmatisierungserfahrungen bei "intermarriage." Das Zusammenleben ist dem
zufolge ein Balanceakt zwischen der einstigen Kriinkung (die noch immer nach
wirkt, sonst wiirde man vermutlich daruber nicht erziihlen, vgl. die beiden 
Beispiele) und dem Wunsch nach einem guten Zusammenleben im Hier und 
Jetzt. 

"Bei meiner Tante war holt a so, in der Schule, wenn einer Deutsch gredet hot, 
hot er miissen 5 centesime in eine Kasse hinein schmeissn, des worn holt olles so 
Sochn. 

"Es war holt so nochan, i hob dos beim Volar gsehn, wenn ein Madchen mil 
einem Italiener gegangen ist, und wenn sie von ihm geehelicht wurde, do hom sie: 
"Die hot ihr Deutschtum verrotn/" do wurde sehr stork kritisierf, wenn eine Frau 
einen Italiener geheiratet hot. Dos hom sie sehr kritisiert, es worn}o einige Faile 
hier, domols ... " (Int. 24, 7) 

"Heute" sind Alltagskonflikte im Rahmen der ethnischen Pluralitiit nieht auto
matisch beseitigt, es werden aber Om Gegensatz zu "fruher") sprachlich-kulturel
Ie Hintergrunde nicht als unmittelbarer Anlass dafiir gesehen. Die Fiihigkeit, sieh 
im bunten Sprachengemisch gegenseitig Zu schatzen und zu achten, musste frei
lich erst eingeiibt werden. Hier zeigen sich in den Erzahlungen viele 
Widerspriiche zwischen dem "gewiinschten (und haufig artikulierten) Ideal" des 

* * * 
Konstituierung von ethnischer Idemitat. Man soUte, so Barth, bei emsprechcnden Forschungcn die Betonung 

auf die eThnische Grenze legen, die die jeweilige Gruppe seiber definiert. Die iilteren alteingesessencn 
Kanaltaler betonen fast ausnahmslos lokaJe oder regionalc Zugchorigkeiten (z. B. Dorf, Talschaft) und nicht 

die nationalen Grenzzichungen und ihnen entsprcchcnde Zugchorigkeiten. 

16 Einige der folgenden Gedanken wurden im Rahmen eines Beitrages fUr das Forum qualitative 
Sozialforschung zur Begutachtung eingereicht. 

17 Dcn Ausschnittcn aus den narrativen Interviews wird die Bezeichnung des Interviews und die Seite hinzu
gefUgt, z. B.: lnt. 2, 1 (Interview Nr. 2, Seite 1). 
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guten Zusammenlebens und den latent vorhandenen "Grenzen und 
Abgrenzungen."18 Erst in der jungeren Generation sind sich die "eigenen Leit" 
und die "fremden Anderen" naher gekommen. Die einst klaren Grenzen (z.B. 
man lefnt kein Wort Italienisch, man heiratet keinen Italiener) verwischen sich 
neuerdings bereits innerhalb der Sozialisation (gemeinsamer Besuch von 
Kindergarten und Schule im Dorf mit multikultureUen Angeboten,19 z. T. gemein
same Sprache Italienisch) und haufig noch nachhaltiger aufgrund von "intermar
riage", wo d.s fremde Andere sozusagen in die eigene Familie herein geholt wird. 

Ein 70-jahriger Bauer aus WeiBenfels/ Bela pee erzahlt: 

,Ja ich personlich, eigentlich bin ich ein Freund mit allen ( .. ). aber fast wiirde 
ich sagen, dass ich ein bisschen starker mit Ratece verbunden bin. Aber ich ver
steh' mich mit allen, mit den Weiflenfelsern, den Tarvisern den Saijnitzern, ich 
bin mit allen gut Freund. " (Int. 14, 5, ubersetzt aus dem Siowenischen). 

Die Darfer sind hier Bezugspunkte zu einzelnen Menschen und zu ihren 
Sprachen. Der Mann fiihlt sich mit Ratece besonders eng verbunden. Dieses Dorf 
liegt in Siowenien. Damit wird implizit auch die Nahe zum Siowenischen ausge
druckt. Die Verbundenheit mit dem slowenischen Dorf wird allerdings durch das 
"Aber" relativiert. In seinem Lebensumfeld dominiert die italienische Sprache. 
Trotzdem betont der Bauer in seiner Erziihlung immer wieder die selbstver
standliche Vielfalt der Sprachen. Neben der emotionalen Nahe zum 
Siowenischen sind so mit auch die Vielfalt und das Gemischtsein Teile seines 
Lebensalltags und wichtige Bestandteile seiner Identitat. Er identifiziert sich mit 
dem Gemisch, bringt aber - uber die Verbindungen zu Rateee - die Nahe zum 
Siowenischen zum Ausdruck. Die sprachliche Vielfalt in den Darfern wirkt auf 
Selbstbild und Selbstverstandnis der Menschen, zugleich beeinflusst die engere 
Bindung zu einer der Sprachen (uber die familiare, ethnische Herkunft) die 
Identitat. 

Das Gefiihl des Geborgenseins in der Gemeinschaft ist ein wichtiger 
Bestandteil der Dorfidentitat. 1m Dorf gibt es aber auch Abhangigkeiten, die eine 
gegenseitige Akzeptanz fardern. Dabei geht es urn Konfliktvermeidung, weil 
man die Nachbarn im Alltag braucht: 

,Ja, ich will sagen, der Mensch kann 2-3 Sprachen beherrschen. 1st ja kein 
Problem, wenn der Nachbar, der eigentlich Siowene ist und italienisch spricht .. . 
dann spreche ich auch italienisch mit ihm, was soil ich, wenn er ltaliener sein 

* * * 
]8 Z.B.: Heiratsgrenzen; die I!aliencr seien ~schuld~, dass alte Brauche verloren gegangcn sind; der Gebrauch 
des DorrdialcklS, urn von den halienern nicht vcrstanden z.u werden u.am. 
19 Hier sind die im Gesetl. Nr. 482 vom 15. 12. 1999 genannten und zum Tei! umgesctzten 
F6rderungsm~Bnahmen rur bisl~ng ungeschu(Zte Sprachminderheiten in Italien zu erwahncn. 
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Will, dann 5011 er Italiener sein, was 5011 ich, 5011 ich ihn zwingen, dass er Slowene 
bleibt? Soli er sichfarben (Anm: ethniseh umfarben, assimilieren), wenn wir uns 
zerstreiten, dann borgt ermir nicht einmal mehr Gerate, er 5011 reden, wie er will. " 
(Int. 11,7, ubersetzt aus dem Slowenisehen). 

Eine Anpassung an die spraehliehen Gegebenheiten, bis hin zur Akzeptanz 
von Identitatsweehseln, erfolgt hier aufgrund von Abhangigkeiten: Die Toleranz 
und Offenheit gegenuber dem anderen (und seinen Entseheidungen, hier: 
Italiener sein zu wollen) hat folglieh aueh pragmatisehe Hintergrunde. 

Gerade in Uggowitz/Ukve sind die ethnisehe und die lokale Identitat beson
ders eng miteinander verknupft: 

,ja in UggowilZ/Ukve, da sind die Sprachen noch erhalten, (..) nur bei uns 
und in Saijnitz/Zabnice, da ist auch noch mehr slowenisch, auch in der Messe, da 
versuchen sie auch noch die Jugend zu halten. In der Kirche. In Uggowitz/Ukve 
und Saifnitz/Zabnice, da halt es sich noch ein bisschen, ... dass es erhalten bleibt, 
die Traditionen und so, die halten auch noch das Dor!zusammen, wenn das ver
loren geht, dann geht jeder nach Seinem und das Dor! vertiert auch, es kann 
nicht mehr wieder erkannt werden, wenn es seine Traditionen verliert, ... wenn 
das verloren geht, dann ist das Dorf nicht mehr das, was es einmal war. .. . 

1: Und von aUflen - was glauben Sie, k6nnte da helfen? 

Von auflen, nein, ... ich glaube die 7raditionen sind im Dorj, was im Dorf ist, 

das soli erhalten werden, das muss man im Dor! lehren, erhalten ... die 
Traditionen, die kommen aus dem Dorj, nur aus dem Dorj, die muss man 
fii.hlen, ... und es weiter machen. Wenr, es der Mensch ... nicht fithlt (betont), sich 
dafitr nicht erwarmt, dann kann es nicht weitergehen. Also nur so, .. von aUflen 
nicht, wei! jedes Dor! hat seine Tradition und es isl wichlig, dass das Dorf seine 
Traditionen erhalt. " (Int.12, 7, ubersetzt aus dem Slowenisehen). 

Eine starke Dorfidentitat in Form von Traditionen wird hier artikuliert. Vom 
Dorf muss das "am Leben Erhaltende" kommen, gelehrt und gefUhlt werden, die 
Mensehen mussen sieh dafUr erwarmen. Zugleich wird dem "AuBen" keine iden
titats- und spraehenerhaltende Kompetenz zugesproehen. Die (kollektive) 
Dorfidentitat wurzelt in den gemeinsamen Traditionen, wenn sich diese verlie· 
ren, geht "jeder naeh Seinem". Uggowitz/Ukve ist unter den Kanaltaler Darfern 
zweifelsohne eine Ausnahme. 1m Gegensatz zu den meiSlen anderen Darfern 
gibt es hier noeh einen starken Zusammenhalt des Dorfkollektivs. Dies wird aueh 
aus der "AuBensieht" (in Erzahlungen/lnterviews aus anderen Darfern) doku
mentiert, z. B. indem von einem "circoio chiuso" gesprochen wird. 

Wenn allerdings das Heimatdorf verlassen wird, zeigen sich oft 
Anpassungstendenzen: So wahlt ein Ehepaar die neue Dorfspraehe als 
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Familiensprache, obwohl beide Eheleute aus dem eher slowenischen 
UggowitzfUkve stammen: 

I: Und mit dem Mann, wie redeten sie mit ihm? 

P: Deutsch, wei! da (Anm: in Malborgeth/ Naborjet) ist deutsch. In 
Uggowitz/ Ukve slowenisch. .. " (Int.19, 2). Die Kanaltaler Dbrfer sind traditionell 
entweder eher der deutschen (z. B. Malborgeth/Naborjet, Tarvis/frbiz u. a.) oder 
der slowenischen Sprache (z. B. Uggowitz/Ukve, Saifnitz/ Zabnice u. a.) zugeord
net. Das Paar ubernimmt mit der Dbersiedlung ins deutsche Nachbardorf auch 
die dortige Dorfsprache. Die emotionale Bindung der (hier interviewten) alteren 
Frau ist allerdings bei der slowenischen (Herkunfts) Sprache geblieben:" Wir sind 
Siowenen und ein bissl Deutsch" (Int. 19,6). 

Die Dorfidentitat ist z. T. "uberethnisch" und Menschen greifen darauf zurUck, 
wenn die Zuschreibung zu einer bestimmten Ethoie nicht erwiinscht ist. Ein 
Grund dafiir sind (an anderer Stelle bereits angesprochene) geschichtliche 
Antagonismen zwischen den Deutsch- und Siowenischsprachigen: Man ist nicht 
an Konflikten interessiert und weicht ihnen aus, indem "das DOff" und nicht die 
k1are ethnische Selbstidentifikation gewahlt wird. Zugleich gibt es uber die 
Dorfsprache, "po nasem / nach Unserigem", einen Hinweis auf die ethnische 
Zugehorigkeit. Die Bezeichnung "po nasem / nach Unserigem" fur den sloweni
schen Dorfdialekt ist ein Hinweis auf kollektives Empfinden und zugleich eine 
Abgrenzung von der slowenischen Schriftsprache: Diese wird den "anderen" 
zugewiesen, z. B. jenen Dorfbewohnern, die aus Slowenien eingeheiratet haben.20 

Eine weitere Option ist die Doppelidentitat - bis hin zum Identitatswechsel: 

,Ja, einmal haben sie (Anm: in einer anderen Befragungssituation) schon 
gefragt:" Cosa siete?" Wir sind Siowenen und ein bissl Deutsch, lias passt ihnen 
nicht. (Int. 19, 6) Die alte Frau wehrt sich gegen Kategorisierungen von auBen: 
"Ihr seid Siowenen" oder "Ihr seid Deutsche". Sie ordnet sich nicht einer Sprache 
ZU, sondern beiden - wenngleich mit unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen. 
Aber auch der Identitatswechsel ist eine mbgliche Option, z. B. wenn man vom 
traditionell slowenischen Dorf in ein deutsches ubersiedelt, oder wenn man eine 
italienerin heiratet: "Einige sind mit Italiener, die eine Italienerin geheiratet 
haben, die haben auch italienische Aujschriften genommen, unsere Leute, ... eini
ge, da in unserer Kirche, (Anm: im eher deutschsprachigen Malborgeth) da 
haben sie Deutsch angefangen." (ebd.) 

* * * 
20 In dicsem Kantext gibt es auch die Aussage: Nur die Slowenen aus Slowcnicn k6 nncn riehlig Siowenisch, 

vgl. lot 9; lo t 5. 

s 
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Der folgende Ausschnitt zeigt eine ausgepragte Dorfidentitat der Erzahlerin. 
Zugleieh wird eine hiiufig verwendete Abgrenzungsstrategie angesprochen: 
Der Gebrauch des Dorfdialekts, urn von den "anderen" nieht verstanden zu 
werden. 

,,(..) Wenn wir nichl wallen, dass uns jemand versleh~ dann reden wir nach 
Unserigem (Anm: den slowenischen Dialekt). Als ich klein war, da habe ich nur 
Deutsch gesprochen, wegen dem Groflvater, es war bei uns recht hart, nur 
Deutsch, damals, wie die Grafleltern nach gelebt haben, der Groflvater sagte nur: 
'1m mer Deutsch, kein Italienisch und kein Slawenischl" Als er gestarben ist, habe 
ich das Deutsche dann wieder eher verlernl. Jch war ja nach klein. 1m Dar[ haben 
wir immer nach Unserigem gesprachen." (Int. 9, 2, ilbersetzt aus dem 
Slowenischen). 

Hier wird uns ein starkes Indiz filr den Einfluss des d6rflichen Umfeldes auf 
den Spracherwerb und die Sprachpraferenz vor Augen gefilhrt. In der 
Herkunftsfantilie war der GrofSvater "recht hart, nur Deutsch ". Nach dem Tod der 
GrofSeitern hat die junge Frau das Deutsche wieder "eher verlernl", wei! sie im 
Dorf "immer nach Unserigem gesprachen haben", also den slowenischen 
Dorfdialekt. 

Eine 73-jahrige Bauerin filhlt sieh besonders stark mit ihrem Dorf verwurzelt: 

" Wir haben aile 'pa :iabniskem ' (Anm: Saifnitzer slowenischer Dialekt) gere
det und wir waren iabnicanldie Saifnitzer. Uns hat keiner gesagt: 1hr seid 
Slawenen " aile haben gesagt 'iabnicani Idie Saifnitzer '. Es war namlich genug 
Deutsches hier und da war die Feuerwehr, da war alles deutsch und das ist sagar 
bis heule sa geblieben, das hat Italien nie verbaten. ... Und was war nach: 
Gesprachen haben wir im Haus, wie ich jelzl mit Ihnen rede (Anm.: slowenischer 
Dorfdialekt). Die Schule war italienisch und Religian war im PJarramt und da 
haben wiretwas Slawenisch (Anm: Schriftsprache) lesen gelernt, schreiben nicht. " 
(Int. 5, 1-2, ilbersetzt aus dem Slowenischen). 

Nicht "Slowenen", sondern die slowenische Dorfbezeichnung wird auch hier 
gewiihlt, urn Zugeh6rigkeit zu artikulieren. Spater erziihlt die Frau stolz, ihre 
Schwiegertochter, eine Italienerin aus Carnia, habe Slowenisch gelernt und sei 
sogar kulturell aktiv. Die sprachliche Anpassung der Schwiegertochter ist aller
dings keine Garantie gegen Sprachverluste in der nachfolgenden Generation: 

"". wie gesagt, sie (Anm: die Schwiegertochter aus Carnia) spricht mit den 
Kindern slawenisch aber die Kinder italienisch, die antwarten italienisch. Jch 
auch, sag': '?ridi semi Kamm her ', und sie lun sa, als ab sie nichls verstehen: 
'Casa/Was isl? ' Und das ist schade, da wird sich umere Sprache ... verlieren. Es isl 
schade. [ ... J 
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Slowenen. /ch sage immer so: Uns hat schon von klein auf keiner gesagt, class 
wir Slowenen sind. Wir haben den slowenischen Dialekt gesprochen, sie haben 
immer gesagt, das sind die 'ZabniSka dekleta/Saifnitzer Madchen ', nie wurde 
gesagt, wir seien slowenisch. £in bissl aus politischen Grunden, das ist so. Wir 
sagen immer: ~Wir sind Saijnitzer; wir sind international, wir k6nnen mehrere 
Sprachen: Slowenisch, Deutsch, Friulanisch und Italienisch '. Richtige Slowenen 
sind nur die, die aus Slowenien gekommen sind und von denen gibt es nicht so 
viele. Und die sind mehr italienisch als wir Die haben sich nie als Saifnitzer 
gefuhlt! So sagen wir, das ist unsere Kultur, dass wir mehrere Sprachen sprechen, 
auch die Kirche, in der Kirche. Wir haben immer Pfarrer, die mehrere Sprachen 
kOnnen, Gott sei Dank. "(lnt. 5, 4, ubersetzt aus dem Siowenischen). 

Hier steht die Dorfzugeharigkeit "ein bissl aus politischen Grunden" im 
Vordergrund. Selbst das Hinlenken zum Internationalen kannte als eine 
Konfliktvermeidungsstrategie gewertet werden. Auch gegeniiber den spater aus 
Jugoslawien hinzugewanderten Siowenen gibt es Abgrenzungen: "Die sind mehr 
italienisch als wir Die haben sich nie als Saifnitzer gefuhltr Die Differenzierung 
im Dorf (vg!. auch Minnich 1993, 1998) verHiuft hier zwischen Alteingesessenen 
und Zugewanderten. Die Fremden werden erst dann integriert, wenn sie sich an 
das Dorfleben anpassen. 

Das "Code-Switching" ist eine weitere Maglichkeit, mit der ethnischen Vielfalt 
im Dorf umzugehen: 

"Es kommt automatisch. Wenn ich mich mit Slowenen treffe, dann spreche ich 
slowenisch, wenn ich mich mit Italienern treffe, dann sprechen wir italienisch, 
mit Friulanern auch, friulanisch verstehe ich, aber ich spreche es nicht. Und 
wenn, da k6nnen aile Slowenisch, aile die hier aufgewachsen sind, auch in 
Saifnitz aber es sprechen nicht aile slowenisch. ". Wenn ich weifl, eine Frau kann 
Slowenisch auch wenn sie mehr fur 's Deutsche, dann spreche ich slowenisch, 
weil meine Muttersprache ist Slowenisch. Meine Sprache. ' (Int. 2, 5, iibersetzt aus 
dem Siowenischen). 

"Meine Sprache" ist ein klares ethnisches Bekenntnis. Interessant ist auch die 
Fremdzuweisung und Kategorisierung der anderen Dorfbewohner Calle, die 
hier aufgewachsen sind, kOnnen Slowenisch,,), mit der Einschrankung Caber es 
sprechen nicht aile slowenisch") als Hinweis auf sprachliche Anpassungen und 
Assimilation Nichtsdestotrotz verwendet die 60-jahrige Bauerin im Gesprach mit 
den alteingesessenen Dorfbewohnern den slowenischen Code. Spater wird dann 
ausfiihrlich erziihlt, der slowenische Dialekt klinge in jedem Dorf anders. Jedes 
Dorfkollektiv hat somit seinen eigenen Code und grenzt sich damit von anderen 
Darfern abo 
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Durch fremde Zuwanderer (Wochenendhauser) und den Wegzug der jiinge
ren Generation auf Arbeitssuche verwischen sich die einst klaren Konturen der 
Dorfidentitat: Nach dem Krieg waren die zugewanderten Italiener und Friulaner 
AuBenseiter im Dorf. Sie wurden in der Regel erst nach vielen Jahren in die 
Dorfgemeinschaft aufgenommen bzw. sind z. T bis heute AuBenseiter geblieben. 
Die Zersplitterung der darflichen Gemeinschaft und der Verlust von gemeinsa
men Gebrauchen im Zuge der Modernisierung macht besonders alteren 
Dorfbewohnern zu schaffen: 

"Durch die Italiener sind holt viele Brauche verschwunden, die wos Jrnher 
schon worn (hmhm), sehr viel Brauche, .. .frnher wor Gsongsverein, Blechmusik, 
die Prozessionen do worn die KirchenJeste, wie Fronleichnam, dos wor alles so 
Jeierlich (belont), die Manner worn olle schworz angezogen, Oojo), so, de hom 
des gholtn die gonzen Feiertoge und des Jehlt uns jetzl irgendwie. Wir worn des 
gegwohnl, jetzt ist grod ein Tog wie der ondere ... "(Int. 20, 6). 

Durch seiche Verlusterfahrungen wird im Dorf Monotonie erlebt: Das 
gemeinsame Brauchtum strukturierte auch den Jahresablauf und sorgte fiir 
Abwechslung. Der Assimilationsprozess bei den Jiingeren wird als Bedrohung 
der (ethnischen) Vielfalt im Kanaltal erlebt. Anpassungen an die Sprachmehrheit 
sind Folge von "intermarriage" in den Herkunftsfamilien, auswartigen 
Schulbesuchen21 und Beschaftigung in graBeren italienischen Stadten sowie 
(sprachlichen)Veranderungen und Verlusterfahrungen in den Darfern. 

Die Kontakte Zu anderen Darfern des Tales erfolgen nach pragmatischen 
Gesichtspunkten: Beziehungen zu den Nachbardarfern sind enger, die 
Menschen aus entfernteren Darfern trifft man meist nur mehr bei Begrabnissen, 
Hochzeiten und ahnlichen familiaren Anlassen. Engere Verbindungen gibt es Zu 
jenen Darfern jenseits der Grenzen (Osterreich, Slowenien), wo Verwaridte und 
Bekannte leben. Die Kontakte entwickelten sich aufgrund des Heiratsverhaltens 
und der Umsiedlungen von Kanaltaler Familien nach Karnten (Option). Als 
Trager der Dorfkultur wurden haufig erwahnt: die Feuerwehr, wo das 
Kommando noch immer in deutscher Sprache erfolgt; die Kirche, die dem 
Slowenischen naher steht und z. T eng mit den Dorftraditionen (Kirch tag und 
diverse alte Gebrauche) verbunden ist. 

Durch die (berufsbedingte) Abwanderung vieler junger Menschen gehen alte 
Werte und Traditionen (einschliefSlich Sprachen) immer mehr verloren. Die 

* * * 
21 Hier gib[ es vereinzelt auch den Trend, die Kinder in Schulcn ins benachbarte Ausland zu schkken, damit 

sie die Sprachen der Aheingesessenen erlernen, z. B. von Deutschsprachigen in volksschule und Kindergarten 

nach Arnoldstein/Podk!o~ter oder von Slowenischsprachigen in zwcisprachigc Minelschulen in 

Klagenfurf/Celovec oder aber in den Gorzer oder Triester Raum (Gorica in Trst). Vgl. dazu Int. 2, 12; lnt. 7,1; 
lot 10,6; Int. 25 u. a. 
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Dorfkultur und die Vielfalt der Dorfsprachen aber sind fur altere Dorfbewohner 
nach wie vor existentiell wichtig. Das Festhalten an den Traditionen wird von die
sen letztlich auch befUrwortet, urn die beiden autochthonen Sprachen am Leben 
zu erhalten. 

Mittlerweile dominiert bereits in den meisten D6rfern das Italienische: Die 
Altersgruppe unter Vierzig wurde schwerpunktmaBig italienisch sozialisiert und 
spricht mit Gleichaltrigen, vor aHem aber mit jungeren Dorfbewohnern, zum 
GroBteil nur mehr die Staatssprache. Viele Orte des Zusammentreffens22 - eine 
Art Mikrokosmos, in dem sich die alltaglich gelebte Kultur des Zusammenlebens 
manifestiert - sind verloren gegangen. In einigen Gasth6fen werden fallweise 
. unter Alkoholeinfluss" noch Sprachkonflikte geschurt,23 auf Friedhbfen 
(SymbolikO die alten Dorfsprachen gesprochen (vor allem sind sie aber als 
Grabinschriften stark vertreten) Das Fehlen von .Orten des Zusammentreffens" 
und .Dorfplatzen" wirkt sich Freilich auf die sprachliche Vielfalt aus: 1m Vergleich 
zu fruher, als das Dorfleben noch pulsierte, gibt es jetzt deutlich weniger 
Gelegenheit, die alten Dorfsprachen aktiv zu gebrauchen. Die kommunikativen 
Zentren, vor aHem fUr jungere Menschen, entstehen mirtlerweile uberlokal, in 
gr6Beren Stadten oder im benachbarten Ausland. Die ethnische Vielfalt im 
Kanaltal ist vor aHem in der Generation der Jungen bedroht. Bei jungen 
Menschen ist vielfach auch die Dorfidentitat verloren gegangen, was sich vor 
all em im Fehlen der Wir-Form und der Bezugnahme auf das Dorf in den lebens
geschichtlichen Erzahlungen ausdruckr. Nur vereinzelt gibt es Ruckbesinnungen 
auf altes Brauchtum und Traditionen.24 

ZUSAMMENFASSUNG 

Anhand von Erzahlausschnitten wurde dokumentiert, dass lokale Identitaten 
vor aHem im Bewusstsein von alteren slowenischsprachigen Menschen im 
Kanaltal verankert und zum Teil der ethnischen Identitat ubergeordnet sind (z. B. 
wird die Dorfzugeh6rigkeit betont urn Konflikte zu vermeiden und sich ethnisch 
nicht festlegen zu mussen). In der traditionalen GeseHschaft sozialisiert, ist das 
Individuum z. T. hinter die (Dorf)Gemeinschaft (.wir Saifnitzer") zuruckgetre-

* * * 
22 Elne Ausnahme sind die Vereinshauser: Das slowenische Planika hal den SilZ in Uggowirz/Ukve, def deul
sche Kanaltalcr Kulturvercin in Tarvis/GrUnwald. 

23 Vgl. lot 17 mit dem Hinwcis, dass es Sprachkonfliktc lediglich unter Alkoholcinfluss in Gasthauscrn gibt, 

mit dem Zusatz .in vina vcritas". In Gasthausern und anderen Lokalitiitcn (z. B. Fricdhof) wurdcn z. T. auch 

Sprachgcbrauch und die Praxis des Sprachenwechsels .bcobachtet". 

21 Ein Beispiel sind die jungen .Schweinvonger" aus Goggau!Kokova, nach einer alten Legende bcnannt, 

wobci abcr nicht so sehr die aUlochmonen Sprachcn sondern cher das ahe Brauchtum im Vordcrgrund stehl 

- man konmc dabci von ciner nur mehr symbolischcn Emnizitil.l (Gans 1979) sprcchcn. 



Rozprove in arodivo Lj ubljano 2005 st. 47 III 

ten25 Diese kollektive, lokale Orientierung ist gerade bei der Agrarbev6ikerung 
noch immer vorhanden. Das darfliche Umfeld spielt hier, allein schon durch den 
Besitz des landwirtschaftlichen Hofes mit allen Rechten (Servitutsrecht, 
"Nachbarschaft"), Abhangigkeiten und Kontrollinstrumentarien im Alltag, eine 
bedeutende Rolle. Ein Beispiel dafur ist das traditionell eher slowenische, noch 
immer agrarisch gepragte Dorf Uggowitz/Ukve, das bis heute an den alten 
Traditionen und dem Dorfdialekt festhalt. 

In der jungeren Generation werden allerdings (kollektive) lokale Identitaten 
immer weniger als verbindlich erlebt (z. B. kein Gebrauch von Wir-Formen in den 
Erzahlungen). Die Alltagswelt der jungen Menschen ist - nicht zuletzt aufgrund 
der sozialstrukturellen Veranderungen (z. B. auswartige Ausbildung und 
Beschaftigung) - zunehmend uberlokal und uberregionai ausgerichtet. 

Durch die Bildungssituation, die Einbeziehung des Slowenischen (und 
Friuianischen) in muitikulturelle Schulangebote, aber auch durch die privaten 
slowenischen und deutschen Sprachkurse, hat sich in der jungeren Generation 
die Situation etwas entspannt. Mit den politischen Veranderungen in Siowenien 
(seit 1991) ist auch das Image der slowenischen Schriftsprache gestiegen. Ein wei
terer Faktor fUr die starkere Prasenz der slowenischen Schriftsprache in den 
Darfern des Kanaltales ist die Einheirat von Frauen aus Slowenien,26 die "richtig 
Siowenisch"27 sprechen. Die beiden autochthon en Sprachgruppen waren im 
Laufe ihres Lebens den verschiedensten Einflussen und Konflikten ausgesetzt 
und sind oft zum Spieiball der Machtigen geworden. Aufgrund dieser 
Erfahrungen entwickelten sie verschiedene Formen des Zusammenlebens in den 
Darfern des Kanaltales. Gerade darin liegt eine grolSe Chance fUr die Zukunft des 
Tales; Viele altere Menschen sprechen nach wie vor drei bis vier Sprachen. Ein 
Wermutstropfen dabei ist, dass sich in der jungeren Generation ein Sprachverlust 
zeigt; Das Italienische als Staatssprache uberwiegt im alltaglichen Lebensumfeld 
und hat auch das hachste Prestige bei den Jugendlichen. 

Selbst da, wo entsprechende Sprachkenntnisse bei jungeren Kanaltalern noch 
vorhanden sind, zeigen sich vermehrt multiple IdentWitsmuster, z. B.: "Wir 
haben alle Sprachen in uns" oder "Alle Sprachen sind wichtig". Vereinzelt gibt 
es auch Versuche, altes Dorfbrauchtum wieder neu zu beleben. Dies ist Freilich 
oft nur mehr ein symbolischer Alkt - mit Gans (1979) kannte man hier von 

*** 
25 Bei deutschsprachigen Kanaltalcrn hingcgen steht oft die Talschaft 1m Vordergrund: Wir Kanaltaler. Auf 
dicsc wird aber im vorliegenden Aufsatz nicht e ingcgangcn, sie werden jedoch in andcren Publikationen aus
fOhrlich behandclt. 
26 Vgl. lnt 2, 9; lnt. 5, 4. 
27 So wird die Schriftsprache von einigen interviewten Personen immer wieder bezeichnel, d . h. nicht zuletzt, 
dass der slowenische lokale Dialekt nicht als "richtiges Slowenisch" angesehen wird. 
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einer .symbolischen Ethnizitiit" sprechen. Die beiden autochthonen Sprachen, 
Deutsch und Slowenisch, sind jedenfalls akut vom Verlust bedroht. Eine Chance 
fur die Zukunft liegt jedoch - wenn sie entsprechend umgesetzt werden - in den 
neuen rechtlichen Schutzbestimmungen28 und in der Tatsache, dass die beiden 
Sprachen durch den EU-Beitritt der Nachbarn Osterreich und Slowenien wirt
schaftlich interessanter geworden sind. 

* * * 
28 Vgl. GeselZ Nr. 482 Yom 15.12.1999 und GesclZ Nr. 38 aus dem Jahr 2001. 



Rgzprave in Qrgdivo ljubljang 2005 SI. 47 119 

LlTERATUR 

ALHEIT, Peter / Dausien, Bettina (2000): Die biographische Konstruktion der 
Wirklichkeit. Uberlegungen zur Biographizitat des Sozialen. In: Erika M. 
Hoerning (Hrsg.): Biographische Sozialisation. Stuttgart, S. 257-283. 

ALPINA-Studiengruppe (1975): I quattro gruppi nazionali del Friuli-Venezia 
Giulia. Bellinzona. 

BARTH, Frederic (1969): Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization 
of Cultural Diffe rence. Oslo: Universitetsforlaget. 

BAUMAN, Zygmunt (1997): Flaneure, Spieler und Touriste n. Hamburg: 
Hamburger Edition. 

Centro Friulano di Studi "Ippolito Nievo" (Hrsg.) (2003): Canal del Ferro e 
Valeanale nel Tempo. Relazioni del convegno "Aspetti storici, economici e cul
turali del Canale del Ferro e della Valeanale". Malborghetto. 

Dl GIUSTO, Ivana V. (1991): Plurilinguismo a Camporosso in Valcanale. - Societat 
Filologjche Furlane (Hrsg): Tarvis. Udine, S. 271-284. 

ERIKSON, Erik H. (1981): ldentitat und Lebenszyklus. Frankfurt/Main. 

FUCHS, Werner (1984): Biographische Forschung. Eine Einfiihrung in Praxis und 
Methoden. Opladen. 

GANS, Herbert (1979): Symbolic ethnicity: The future of ethnic groups and cultu
res in America. In: Herbert Gans / Nathan Glazer / Joseph Gusfield / 
Christopher Jencks: On the Making of Americans. Essays in honor of David 
Riesman. University of Pennsylvania, S. 193-220. 

GARIUP, Mario (2000): Opcija za tretji rajh v Kanalski dolini. Trst. 

GERGEN; Kenneth]. (1996): Das ubersattigte Selbst. ldentitatsprobleme im heu
tigen Leben. Heidelberg. 

GOFFMAN, Erving (1975): Stigma. Uber Techniken der Bewaltigung beschadigter 
ldentitat. Frankfurt/Main. 

GUGGENBERGER, Helmut / Holzinger, Wolfgang / Pollauer, Wolfgang / VaVli, 
Stefanie (1994): Bericht zur Studie Ethnische ldentitatsbildung in der sloweni
schen Minderheit Karntens. K1agenfurt/Celovec. 

HECKMANN, Friedrich (1992): Ethnische Minderheiten, Volk und Nation. 
Soziologie inter-ethnischer Beziehungen. Stuttgart: Enke Verlag. 

HELSPER, Werner (1983): ldentitat in der "Nicht-Identitat"? Immer anders? lmmer 
nell' In: Breyvogel, Wilfried (Hrsg.): Autonomie und Widerstand. Zur Theorie 
und Geschichte des Jugendprotestes. Essen, S. 85-97. 



120 Stefko Vgvli Ernst Sleinicke: lokole Idenlilglen im yiersfJrgchigen Kanahal/KanalsKa . 

Istituto Centrale di Statistica - ISTAT (1955-2005): Censimento generale della 
popolazione 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001 / Popolazione e movimento 
anagrafico dei comuni ( - Statistiche demografiche). Roma. 

Kanaltaler Kulturverein (Hrsg.) (2001): 20 Jahre Kanaltaler Kulturverein. 
Vorgeschichte, Grilndung und Tatigkeil. Tarvis. 

KEUPP, Heiner (1998): Diskursarena Identita!: Lernprozesse in der 
Identitatsforschung. In: Renate Hofer / Heiner Keupp (Hrsg.): Identitatsarbeit 
heute. Klassische und aktuelle Perspektiven der Identitatsforschung. 
Frankfurt/Main, S. 11-39. 

KOMAC, Nata,a (2002): Sirjenje slovenskega jezika v Kanalski dolini. 
Diplomarbeit, Ljubljana. 

KRAPPMANN, Lothar (1998): Die Identitatsproblematik nach Erikson aus einer 
interaktionstischen Sicht. In: Renate HOfer / Heiner Keupp (Hrsg.) 
Identitatsarbeit heute. K1assische und aktuelle Perspektiven der 
Identitatsforschung. Frankfurt/Main, S. 66-92. 

LEX, Bernadette (2002): Das Kanaltal heute. In: Europa ethnica 2002, Nr. 3-4, S. 97-
106. 

MEAD, George H. (1980): Gesammelte Aufsatze. Hans Joas (Hrsg.) Bd. 1. 

Frankfurt/ Main. 

MINNICH, Robert G. (2002): Die Leute von Ugowizza: Kollektive Identitaten im 
alpinen Raum. Historische Anthropologie: Kulrur, GeseUschaft, Alltag 2002/ 10, 
S.51-75. 

MINNICH, Robert G. (1998): Homesteaders and Citizens. Collective identity for
mation on the Austro-Italian-Slovene frontier. Bergen. 

MINNICH, Robert G. (1993): Socialni antropolog 0 Siovencih. Siovenski razisko
valni instirut (- SLORI). Ljubljana. 

SCHUTZE, Fritz (1983): Biographieforschung und narratives Interview. In: Neue 
Praxis. H. 3, S. 283-293. 

SCHUTZE, Fritz (1999): Verlaufskurven des Erleidens als Forschungsgegenstand 
der interpretativen Soziologie. In: Heinz-Hermann Kruger / Winfried Marotzki 
(Hrsg.): Erziehungswissenschaftliche Biographieforschung. Opladen, S. 117-
157. 

STEINICKE, Ernst (1984): Das Kanaltal - Val Canale. Sozialgeographie einer alpi
nen Minderheitenregion. Innsbruck. 



Rozprove in grodivo Liubliana 2005 51. 47 121 

STEINICKE, Ernst (1998): Multikulturelle Probleme im viersprachigen Kanaital. 
In: Arbeiten aus Lebensraumforschung unci Geographie der Karl-Franzens
Universitat Graz, vol. 36. Beitrage zur Lebensraumforschung und Geographie 
del' Geisteshaltllng. Graz, S. 265·281. 

STEIN ICKE, Ernst (2001): The Valcanale - Ethnogeographical Problems. 
QlIadrolingual Border Region. In: Koter / Heffner (Hrsg.): Changing Role of 
Border Areas and Regional Policies ( - Region and Regionalism No.5). 
University of Lodz, S. 222·227. 

SUMI, Irena / Venosi, Salvatore CHrsg.) (1996): Veciezicnost na evropskih mejah. 
Primer Kanalske doline. Zbornik predavanj in referatov / Multilingualism on 
European borders. The case of Val Cana le. Anthology of lectures and papers. 
Kallalska dolina/ Kanaltal, SLORI , Trieste. 

SUMI, Irena (1998): " ... Ker iivimo Ila tromeji ": Poznavallje, vrednotenje in raba 
slovenskih kodov pri srarsih otrok - slusateljev zasebnega pouka slovenscine 
v Kanalski dolini. In: Razprave in gradivo 33, S. 31-54. 

SUM I, Irena / Venosi , Salvatore (1995): Govoriti slovensko v Kanalski dolini. Trst 

VAVTI , Stefanie (1999): Mannliche Kriegsgeschichten lind weibliche 
Heiratssachen. Ethnische und geschlechtsspezifische Idenriraten in 
Slidkarnten. In: Frass·Ehrfeld, Claudia (Hrsg.): Lebenschancen in Karnten 
1900-2000. Klagenfllrt, S. 237-250. 

VENOSI, Salvatore (1996): Siovenci v Kanalski dolini. In: Vecjezicnost na evrops· 
kih mejah - primer Kanalske doline / Multilingualism on European Borders. 
The Case of Valcanale. In: Sumi, Irena / Venosi, Salvatore (Hrsg.), a.3.0., s. 
45- 50. 



.. 

•• . . . • • SKUPNOSTI 

MANJSINE MEDNARODNA OBVEINOST 



123 

v zadnjih desetletjih prejsnjega stoletja je prislo do kakovostnega premika v 
odnosu do varstva manjsin in spostovanja posebnih identitet tef kulturne cazne
likosti v Evropi. Intenzivna dejavnost na mednarodni ravni je povzrocila obliko
vanje evropskih pravnih standardov manjsinskega varstva in sprejem evropske 
antidiskriminacijske zakonodaje, kar ponuja nove moinosti tudi za pravna vac
stvo romske skupnosti. 

Na evropski ravni je nedvomno ze prisio do politicnega konsenza 0 tern, da je 
treba popraviti zgodovinske napake in sprejeti potrebne ukrepe za izboljsanje 
polozaja Romov ter jim omogociti uzivanje tistih dovekovih pravic, ki jih imajo vsi 
drugi narodi. Skladno stem se je prevrednotila obravnava Romov kot irtev holo
kavsta v drugi svetovni vojni; posamezne dri3ve so Romom priznale pravico do 
odskodnin l Resolucija evropskega parlamenta iz aprila 2005 med drugim "opo
zarja, da je holokavst nad Romi enako grozovit zlocin kot drugi zloCini nacistic
nega reiima. Ker je bil njegov cilj izbrisati Rome z zemljevida Evrope, si zasluii 
polno priznanje in ustrezno spostovanje."2 

Na podrocju odprave predsodkov in preprecevanja diskriminacije, izobraie
vanja, zaposlovanja in participacije romske skupnosti so bili na mednarodni, regi
onalni in driavni ravni sprejeti stevilni dokumenti, programi in usmeritve. Dekla
rativni pristop je Evropska unija podprla v okviru sredstev iz strukturnlh skladov, 
zlasti akcijskih programov za boj proti diskriminaciji in za socialno vkljucevanje. 
Najpomembnejse svetovne financne ustanove so prispevale financno podporo v 
pobudi "Dekada Romov (2005- 2015)", kl ima izobraievanje mladlh Romov za pri
oritetno nalogo pri uspesnejsem vkljucevanju Romov v tern desetletju. 

To je izziv tudi za romski narod v Evropi.3 Posamezne sku pine znotraj romske 
skupnosti so se razlicno odzvale na ponujene moznosti za izrazanje svojih potreb 
in participacijo na politicnem prizoriscu, saj je to nov pojav v evropski zgodovini. 
Mednarodni parlament Romov (IRU) se je v "Resoluciji IRU" iz januarja 2002 
oznacil za predstavnika Romov kot "naroda brez drzave", z zeljo in ambicijo po 
enakovrednem in polnem sodelovanju z drugimi evropskimi narodi. 

* * * 
1 V letu 2005 so romski aktivisti opozorili na dCjstvo, da osnutek zakona 0 frtvah holokavsta v Romuni ji med 
drugo svetovno vojno ne vkl jucuje Romov, in dosegli ponovno razpravo 0 vsebini zakona. 
2 V nadaljevanju Evropski parlament "poziva Komisijo in oblasti, da storijo vse, kar je v njihovi moCi, da se z 
ozemlja nekdanjega koncemracijskega taborisca v Lely u Pisku odstrani pra.~icja farma in se na njenem mcstu 
postavi ustrezen spomcnik~. 

3 Prvj Svetovni romski kongres je billeta 1971 v t o ndonu. V skladu s sklepi tega kongresa se na mcdnarodni 
ravni uporablja poimenovanje ~Romi" za oznacitcv razlicnih skupin, kot so Romi, Sinti, Potujoci itd. V skladu s 
tem v besedilu uporabljam poimenovanje "Romi~, raze n v primeru direktnega prevajanja iz izvirnika, ki upo
rablja drugacno pOimenovanje. 
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Na pobudo finske predsednice se je V letu 2002 pricel postopek za oblikova
nje Evropskega romskega foruma kot predstavnika romskega naroda pri Svetu Ev
rope.' K1jub temu, da ima Forum zagotovljeno svetovalno vlogo in institucio
nalno podporo znotraj Sveta Evrope, v zvezi z idejo samoopredeljevanja rom
skega naroda kot konstitutivnega evropskega naroda s skupnimi cilji in vizijo, 
med pripadniki romske skupnosti se vedno obstajajo vsebinska razhajanja. 

Vsebinske razseznosti pripravljenosti posameznih drzav in jasne zahteve med
narodne skupnosti po vkljucevanju Romov postanejo prepoznavnejse, ko jih pri
merjamo z izrazito odklonilnim in sovrazrllm odnosom oblasti in posameznih 
drzav do Romov v evropski zgodovini. Od njihovega prihoda v Evropo v 14. in 15. 
stoletju so jih oblasti preganjale, v primeru nasilja ali zlocinov proti Romom pa ti 
niso bili deleini pravnega varstva. Skupna znacilnost ravnanja oblasti je bila, da 
so zelele spremeniti njihov zivljenjski naCin, izkoreniniti romski jezik ali kulturo s 
tern, da so prepovedovale uporabljati romski jezik in da so z namenom "zagotav
Ijanja integracije" romskim druzinam celo odvzemale otroke.5 

V prispevku obravnavam nekatere znacilnosti urejanja polozaja romske skup
nosti v mednarodnih dokumentih in v sprejeti notranji zakonodaji posameznih 
drzav, z namenom posredovanja nekaterih mednarodnih izkusenj 0 poimenova
nju in definiciji, pravnem statusu in opredelitvi posehnih ukrepov varstva romske 
skupnosti. 

PRAVNO UREJANJE VARSTVA MANJSIN NA MEDNARODNI RAVNI 

Vsebinska podlaga manjsinskega varstva so normativni dokumenti za varstvo 
clovekovih pravic in manjsin, spostovanje raznolikosti in odpravo diskriminacije 
ter preprecevanje nestrpnosti. Uresnicevanje za pisanih nacel na teh podrocjih se 
v praksi medsebojno prepleta in dopolnjuje. Glede na neugodne socialne raz
mere, v katerih zivijo Romi, stevilni dokumenti dodatno k splosnemu varstvu clo
vekovih in manjsinskih pravic obvezujejo drzave, naj sprejmejo konkretne ukrepe 
za spostovanje in uresnicevanje clovekovih pravic Romov. 

Osrednje mesto med vprasanji, ki opredeljujejo razlicne pristope k nadalj
njemu razvoju in varstvu romske skupnosti, ima danes v Evropi pray razprava 0 

*** 
4 Prvo plenarno srccanje Foruma Romov in Potujocih je bilo v Strasburgu med 13. in 15. dcccmbrom 2005. 
Udelezili so se ga romski prcdstavniki iz 42 drfav clanic Sveta Evrope. 
5 Zgodovinski viri z obmocja Avstro-Ogrske navajajo ~tcvilnc poskusc oblasti, da bi spremcnile njihov 1.ivljcnj
ski nacin; med Romi prcprelilc klalcltvo, potepu~rvo in kraje (v uradnih zaznamkih se uporablja tudi izraz ~vla

rugarSlvo" oziroma "vlaeuganjc-) ter jih u5talHc, 5 tern pa 5i zagmovile tudi mo1.nost veqe kontrole nad njiho
vimi dcjavnostmi. 
Glcj dokumente v Gradivu II 0 zgodovinskih virih v publikaciji Romi na Slovenskcm, Razprave in gmdivo ~t. 

25, 1991 (gradivo zbrali Marinka Lazic in Vera Klopeic). 
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pozitivni diskriminaciji romske skupnosti in 0 posebnih ukrepih za odpravo 
predsodkov in rasnega sovrastva. 

Posamezne drZave so v notranji ureditvi podrobneje opredelile varstvo manj
sin in izoblikovale tudi definicijo pojma narodna manjsina, lei se v veejem delu 
opira na elemente iz priporoeila Parlamentame skupseine Sveta Evrope st. 1201 
iz leta 1993. Pogoj tradicionalne poseljenosti, ki vsebuje zahtevo po dolgotrajnih 
in evrstih vezch z driavo, iz tega sklopa varstva v veliki meri izkljueuje nedriav
Ijane in migrante.6 

PriporoCila parlamentame skupseine Sveta Evrope (zlasti Priporoeili 1314 in 
1201) ter nekateri predlogi za sprejem evropskih dokumentov za varstvo narod
nih manjsin v definiciji pojma narodna manjsina upostevajo driavljanstvo. Tako 
predlog "Evropske konvencije za varstvo manjsin", lei ga je pripravila komisija 
"Demokracija skozi pravo", vsebuje naslednjo definicijo, lei povzema elemente 
definicije iz znane Capotortijeve studije: 

"Za namen konvencije pojem manjsina oznaeuje sku pi no, ki je stevileno man
jsa od drugega prebivalstva drZave, katere cIani so drzavljan; drzave, v kateri z;
vija in imajo etnicne, verske ali jezikovne znacilnosti razlicne ad drugega prebi
valstva driave ter jih vodi zelja po ohranjanju kulture, obieajev, vere ali jezika" (l. 
odstavek 2. elena). 

Nasprotno staliUe je izrazil Odbor za clovekove pravice, ki deluje v okviru 
nadzomega mehanizma Organizacije zdruzenih narodov za izvajanje "Medna
rodnega pakta 0 drzavljanskih in politienih pravicah". Na podlagi dosedanje ob
ravnave poroCil in posamienih primerov je Odbor v letu 1994 pripravil splosno 
mnenje 0 izvajanju 27. elena "Mednarodnega pakta 0 drzavljanskih in politicnih 
pravicah"7. V tern mnenju med drugim v 5. tocki ugotavlja, da driavljanstvo ni 
pogoj za zagotovitev pravic posameznikom - osebam, ki pripadajo etnienim, ver
skim ali jezikovnim manjsinam. V drugem odstavku pa doloca, da ce\o "ni nujno, 
da bi imeli stalno prebivalisee, lahko so tudi sarno turisti"S. 

*** 
6 Priporocilo ~t 1201. Za namen EKCP se izraz ~narodna manj~ina· nana~a na skupino oseb v dnavi, ki: 

2ivijo na obmocju te dnavc in so njeni drlavljani, 

imajo (vzdnujejo) dolgotrajne in evrste vezi z dr2avoj 

imajo razlicne emicne, kuiturne, verske in jezikovne znacilnosti; 

so dovolj ~tevilcni, ceprav je njihovo stevilo manjSe ad slcvila drugega prebivalstva drl.ave ali njene regijej 

so motivirani s skrbjo ohranjali tisto, kar oznacujc njihova skupno idcntiteto, vkljucno z njihovo kulturo, tradi

cljo, vero in jezikom. 

727. clen Pakra ° dJ1:avljanskih in politicnih pravicah sc glasi: 

~V tistih dnavah, v katcrih '.ivijo etnicne, verske ali jczikovnc manjsine, osebam, ki pripadajo takim manjsinam 

ne bo odvzeta pravica, da skupaj z drugimi ciani svoje skupine uiivajo svojo lastno kulturo, izpovedujejo in 

prakticirajo svojo vero ali uporabljajo svoj lasten jezik". 

8 General Comment 23, Article 27 of the Internatio nal Covenant on Civil and Political Rights, v International 

Iluman Rights InslrumentS, 29 March 1996, str. 40, tocki 6.1 In 6.2. 
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VARSTVO PRAVIC ROMOV KOT PRIPADNIKOV NARODNE MAN]SINE 

Ob sprejemanju "Okvirne konvencije Sveta Evrope za varstvo narodnih manj
sin" v letu 1995 ni bilo mogoce doseci konsenza vseh C1anic Sveta Evrope 0 ele
mentih glede definicije pojma narodne manjsine, tudi ne 0 drzavljanstvu kot po
goju za uzivanje manjsinskih pravic. 

Zato so posamezne drzave ob ratifikaciji Okvirne konvencije poimensko na
vedle tiste sku pine, na katere se nanasa njeno uresnicevanje. Nekatere deklaracije 
med temi skupinami navajajo tudi RomeY Mnenja Svetovalnega odbora, ki nadzo
ruje izvajanje Okvirne konvencije ter Priporocila odbora ministrov, obravnavajo 
polozaj Romov v sklopu varstva narodnih manjsin v posameznih drzavah. 

Priporocilo "Parlamentarne skupsCine Sveta Evrope st. 1557" iz leta 2002 0 

pravnem poloZaju Romov v Evropi povzema bistvene ugotovitve 0 pravnem po
lozaju Romov v posameznih drzavah v Evropi in se med drugim zavzema za to, 
da se Romom v notranji zakonodaji prizna status narodne manjsine v vsaki dr
zavi, kjer zivijo, tee zagotovi "enaka obravnava romske manjsine kat etnicne ali na
radne manjsine na podrocju izobrazevanja, zaposlovanja, bivalnih cazmer, do
stopa do zdravstva in javnih dobrin" (tocka C).IO 

Priporocilo poudarja, da je treba romski skupnosti zagotoviti tako individu
alne kot kolektivne manjsinske pravice. Videti je, da je v tern primeru antagoni
zem v pristopih k zagotavljanju tako individualnih kot kolektivnih manjsinskih 
pravic, taka znacilen za razpravo 0 polozaju "kJasicnih" ali tipicnih narodnih 
manjsin, izgubil politicno ost. 

Tudi "Resolucija evropskega Parlamenta 0 polozaju Ro mov v Evropi" iz aprila 
2005 se sklicuje na to priporocilo Sveta Evrope, in poudarja "potrebo po ureditvi 
pravnega statusa Romov, kef nekatere drzave clanice in drzave kandidatke rOffi

skih skupnosti se vedno ne obravnavajo kot etnicne ali narodne manjsine, rom
ske skupnosti ne uzivajo pravic, ki jim v teh drzavah pripadajo". 

* * * 
9 Tako jc Republika Slovenijaob deponiranju instrumenta 0 ratifikaciji 23. marca ]998 podala DckJaracijo v ob
liki verbalnc note Stalnega predstavnistva Rcpublike Siovenije v Strasbourgu, v kateri, v skladu z ustavo in no
tranjo zakonodajo RS navaja, da sta narodni manjsini avtohton i italijanska in madfarska narodna skupnosl V 
skladu z ustavo in notranjo zakonodajo RS sc bode dolocbe uporabljaie tudi za romska skupnost, ki 1.ivi v Slo

venij i. 
10 Drtavc cianicc naj posvetijo posebno pozornost: 
spodbujanju enakih mofnosti 1.a Rome na trliscu dela; 
zagotavljanju moznosti vkljuccvanja na vse ravni vzgoje in izobra1.cvanja, od vrtcev do univcrJ:c - za romskc 

studentci 
razvoju pozitivnih ukrepov za zaposlovanje Romov v javnih slutbah, ki imajo neposrcdni pomcn za romskc 
skupnosti, kat so npr. osnovne in srcdnje sole, ccn tri za socialno dclo, lokalni zdravsrveni domovi in lokalne 
upravne enote; 
odpravi vsch praks, ki so usmerjcne k loeevanju in segrcgaciji romskih otrok, predvscm tistih praks, ki usmer
jajo romske otroke v posebne razrede ali SoICi 
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OPREDELITVE POSEBNEGA POLOZA]A ROMOV V ZAKONODA]I 
POSAMEZNIH DRZAV 
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V nekaterih evropskih drzavah (npr. na Svedskem, v Avstriji , na Hrvaskem, 
Madzarski, Srbiji in Crni gori) je pravno varstvo Romov obravnavano v sldopu 
pravnega varstva narodnih manjsin oziroma narodnih ali etnicnih skupnosti.I1 V 
skladu s tako ureditvijo imajo Romi priznan status narodne manjsine in zagotov
ljene moznosti politicne participacije predstavnikov Romov v razlicnih skupnih 
predstavniskih telesih, ki jih oblikujejo bodisi sami ali v sodelovanju s predstav
niki vladnih ustanov in drugih narodnih manjsin. Tako imajo npr. na Poljskem za
gotovljeni dye mesti v skupnem manjsinskem odboru. I ' V urejanju pravnega sta
tusa je izvirno poimenovanje v Republiki Makedoniji, ki je z amandmaji k ustavi 
opredelila varstvo romske skupnosti kot varstvo pravic "delov romskega naroda", 
ki zivi v Makedonijjl3. 

V nadaljevanju podrobneje obravnavam dolocbe dveh posebnih zakonov 0 

varstvu manjsin, ki sta bila sprejeta v Srbiji in Crni gori (2002) in na Poljskem 
(2005), ter temeljita na evropskih standardih manjsinskega varstva. Vsebujeta de
finiciji manjsine, ki v obeh primerih vldjucujeta romsko skupnost v sldop varstvo 
manjsinskih skupnosti, in jo obenem poimensko navajata. Zakona povezujeta var
stvo manjsinskih skupnosti, nediskriminacijo in posebne ukrepe za zagotavljanje 
enakopravnosti. 14 

V Srbiji in Crni gori polozaj narodnih manjsin ureja poseben zakon, ki so ga 
skupaj pripravljali in usldajevali strokovnjaki Sveta Evrope in drugih mednarod
nih organizacij. Zakon v drugem clenu vsebuje odprto definicijo manjsine, ki po
imensko ne navaja posameznih manjsinskih skupnosti15 

* * * 
11 Republika Poljska: Zakon 0 narodnih ali etnicnih manj~inah in 0 regionalnem jeziku (6. januar 2005); Srbija 
in Crna Gora: Zakon 0 varstvu svobo~Cin in pravic narodnih manj~in ! Zakon 0 ... a~titi sloboda i prava nacional

nih manjina/, 2002. 
12 Zakon na Hrvaskem npr. doloca, da imajo Romi enega skupnega predscavnika v parlamenru, skupaj s pred
stavniki treh drugih manjsin. 
Poljski zakon pa v clcnih 23 in 24. doloca, da sc ustanovi Skupni odbor vlade in naradnih in etnienih manjsin 
kot posvetovalno tela pri predscdniku vlade. Naloge Skupnega odbora so: izruanjc mncnj 0 manjsinskih pra
vieah in potrebah, vkljucno 7. oceno 0 tern, kako se pravice uresnicujejo, in oblikovanje predlogov za ukrepe 
za zagotovitcv urcsnieevanja manj~inskih pravie in potreb; Skupni odbor scslavljajo: predstavniki vladnih 
upravnih agencij in manjsinski predstavniki (med njimi sta tudi dva predsravnika romske manjsine). 
13 uSlu;).bcn vesnik na Rcpublika Makcdonijan br. 91, 200l 

14 1. elen poljskega zakona izrccno doloca povezavo varS(V'd manj~in z uresnicevanjcrn cvropske ncdiskrimi
nacijske zakonodajc: 
Ta clen ureja vpraSanja, povczana z ohranjanjem in razvojcm dolocene kulturne idcntilctc narodnih ali etnie
nih manjsin, ohranjanjeffi in razvojem regionalnega jezika in upa~tevanjem naecla 0 cnaki obravnavi vseh 
oseb ne glede na njihova cmicno porcklo; doloca cHje in prislojnosti vladnih administrativnih agencij in enal 
lokalnih ~oblasti na tcm podrocju· . 
15 Opredelitev narodne manj~ine (2. clen): 
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Med manjsinami je romska posebej omenjena V 4. elenu, ki doloea, da bode 
organi oblasti sprejeli pravne akte in izvajali ukrepe za zagotavljanje enakoprav
nosti z namenom izboljsanja poloiaja oseb, ki pripadajo romski narodni manj
sini. Ti ukrepi se ne morejo obravnavati kat diskriminatorni akt. 16 

Poljski "Zakon 0 narodnih ali etnienih manjsinah in 0 regionalnem jeziku" 
pray tako v drugem elenu vsebuje definicijo pojma narodne manjsine. Dodatno 
k temu pa poimensko navaja, katere skupine steje kot narodne manjsine. 17 Tudi 

*** 
"NarcKtna manjsina v smislu tega zakona je vsaka skupina drfavljanov Zvczne Republike Jugoslavije, ki je po 
stevilu dovolj reprczentalivna, ceprav je manjsina na ozemlju Zvezne Republike ]ugosJavije, pripada cni od 
skupin prcbivaisrv3, ki so dolgotrajno in trdna povezani Z ozemljcm Zvczne Repuhlikcjugostavijc in se njenc 
znacilnosti, kat so jezik, kuitura, nacionalna ali etnicna pripadnost, porcklo ali veroizpovcd, razlikujejo ad v(, ... 
Cine prcbivalstva, ter katcrc pripadniki skrbijo za lo, da skupaj ohranjajo svojo skupno idenHteto, vkljutno 5 
kulruro, rradicijo, l jezikom ali religijo. Narodna manjsina v smislu tega zakona je vsaka skupina drhvljanov, ki 
sc imenuje ali opredeljuje kat narod, narodna ali etniena skupina, nacionalnost ali narodnosti, in ki izpolnjujc 
pogoje iz 1. odstavka rega oChna-
(V februarju 2003 se je preoblikovala v skupnost ~Srbija in Crna gora" op. V. K.). 

16 Drugi del, Temeljna naeeia: Prepoved diskriminacijc, 3. elen: 
Prcpovedana je vsaka oblika diskriminacije na narounastni, etnieni, rasni in jezikovni podlagi do oscb, ki pri
padajo narodnim manjsinam. 

Organi federacije, republike, avtonomne pokrajinc, mesta in obCine ne marcjo sprejemati pravnih aktov, niti 
izvajati ukrcpov, ki so v naspratju 5 1. odstavkom tega elena. 

Ukrepi za zagotavljanje enakopravnosti: 
Clen 4: 

Organi oblasti v Zvezni RepublikiJugoslaviji lahko v skladu z ustavo tn zakonom sprejcmajo predpisc in posa
miene pravne akte ter izvajajo ukrcpc z namenom zagotavljanja paine in ueinkovite enakopravnosti med pri
padniki narodnih manjsin in pripadniki veCinske nacijc. 
Organi oblasti bodo sprejeli pravne akte in izvajali ukrepc iz 1. odstavka lega elena z namcnom izboljaSanja 
polo1;aja oseb, ki pripadajo romski narodni manjsini. 
Predpisi, posamieni pravni akti in ukrcpi iz 1. odstavka tega elena sc ne morcjo obravnavati kat akt diskrimi
nacije. 

(neuraden prcvod: V. K.) 
17 2. tJen: 
1. Narodna manjsina, oprcdcijcna 5 tcm Zakonom, jc skupina poljskih dr1;avljanov, ki skupaj izpolnjuje nasled
njc pogojc: 
1) jc stevilena manjsa od drugega prebivalslva v Rcpubliki Poljskij 
2) se bistveno razlikuje od drugih drhvljanov po svojem jeziku, kuiruri in obieajihj 
3) zeli ohranjati jezik, kui(Uro in obieaje; 
4) sc zaveda zgodovine svoje narodne skupnosti in jc usmerjena k njenemu ohranjanju in zaStiti j 
5) predniki 2ivijo na sedanjcm ozemlju Republike Poijske vsaj zadnjih 100 let; 
6) sc idcntificira z narodom, ki je izoblikovan v lastni dr2avi. 
2. Kot narodne manjiUne so priznane naslednje manjSine: 
1) Belorusij 
2) Cehij 
3) Litvancij 
4) Nemci; 
5) Armencij 
6) Rusij 
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definicija etnicne manjsine vkljucuje zahtevo, da predniki zivijo na sedanjem 
ozemlju Republike Poljske vsaj zadnjih 100 let. V vsebinskem delu se raven varstva 
etnicne manj,Sine ne razlikuje od zagotovljene ravni varstva narodnih manj'sin. 

Oefinicija etnicne manjsine se razlikuje od definicije narodne manjsine Ie v 6. 
tocki. Etnicna skupina se namrec ne identificira z narodom, ki je izoblikovan v 
lastni drz.avi. Med stirimi omenjenimi etnicnimi skupinami so navedeni tudi 
Romi. 

V tern delu se poljski zakon opira na ustaljeno razlikovanje v doktrini, ki kot 
narodno manj,Sino oznacuje Ie "dele narodov, ki zivijo v drugi dr.zavi". 

PREPRECEVANJE DISKRIMINACI]E, SEGREGACI]E IN IZKLJUCEVANJA 
ROMOV 

Od prvega vrhunskega sreeanja drzav clanic Sveta Evrope na Ounaju v letu 
1993, najvisji predstavniki poudarjajo pomen odprave diskriminacije in se zave
zujejo, da bodo "ukrepali, da bi odpravili ideologije, politiko in prakso, ki spod
bujajo rasno sovrastvo, nasilje in diskriminacijo, kakor tudi vsako dejavnost ali 
jezik, ki sta namenjena povecevanju strahov in napetosti med skupinami razlicnih 
rasnih, etnicnih, narodnih, verskih ali socialnih okolij"18. 

"Okvirna konvencija Sveta Evrope za varstvo narodnih manjsin" med drugim 
doloea, da bodo pogodbenice spodbujaJe duh strpnosti in medkulturnega dia
loga in sprejele ucinkovite ukrepe za spodbujanje medsebojnega spostovanja in 
razumevanja ter sodelovanja med osebami, ki zivijo na njihovem ozemlju, ne 
glede na njihovo narodno, kulturno, jezikovno ali versko identiteto, se zlasti v iz
obrazevanju, kulturi in javnih obcilih (1. odstavek 6. elena). Sprejele bodo 
ustrezne ukrepe za varstvo oseb, ki jim lahko grozi diskriminacija zaradi njihove 
kulturne, narodnostne, jezikovne ali verske identitete (2. odstavek 6. elena). Pred
stavniki romskih skupnosti, nevladne mednarodne organizacije in strokovne in 
Znanstvene ustanove ob ocenjevanju uresnicevanja ravni manjsinskega varstva 
opozarjajo na krsitve pravic romske skupnosti v skoraj vseh evropskih drZavah. 

* * * 
7) Slovaki; 

8) Ukrajinci; 

9)Judi, 
(neuraden prevod: V. K.) 

18 Dunajski vrh je oblikoval naceta v odnosu do manj!in v novi Evropi in zacrtal pot pravnega urejanja, Do

koncno je dolocil Svet Evropc kot najprimernej!o ustanovo, ki naj politicne odlocitve, ki so bile fe sprejcte na 
cvropski ravni ~prevede v pravni jezik-, V procesu ~prchoda iz sfere ncobvcznih dolocb v pravno obliko" je 

prislo do povzemanja te sprcjetih nacel v politicnih mednarodnih dokumentih, Se posebej v dokumentih 

OVSE, ki so v posameznih dolocbah v skoraj iSlovelni obliki pOV'leti v Okvirni konvcncij i, 
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Zalostno dejstvo je, da se vedno prihaja do izbruhov nestrpnosti in sovrastva 
do romske skupnosti, ki pa jih vecinski narod ne prepoznava v zadostni meri kot 
problem celotne druzbe. 19 

Tudi v najnovejsem obdobju evropske zgodovine se nadaljuje kolektivni pri
tisk lOper pripadnike romske skupnosti, ki se v nekaterih okoljih stopnjuje celo 
do fizicnega nasilja. V Avstriji so leta 1995 v Oberwartu stirje pripadniki romske 
skupnosti izgubili zivljenje, ko so odstranjevali napis "Romi, pojdite nazaj v In
dijo", ki je bil postavljen pri vhodu v njihovo naselje, ob njem pa je bila postav
Ijena tempirana bomba. To je bil prvi rasno motiviran zloCin v Avstriji po letu 
19452 0 

K1jub sprejetim programom za integracijo Romov in pritisku mednarodne 
skupnosti v postopkih pridruzevanja EU, se v novih drZavah clanicah EU nadalju
jeta segregacija in izkljucevanje Romov, zlasti na podrocju izobrazevanja in bival
nih razmer. Visoki komisar OVSE za narodne manjsine v posebnem poroeilu 0 

polozaju Romov in Sintov v drzavah OVSE iz leta 2000 ugotavlja, da se trendi mar
ginalizacije Romov nadaljujejo, za razliko od napredka in pozitivnega razvoja pri 
vkljucevanju pripadnikov drugih manjsinskih skupnosti. Mednarodna poroeila, 
npr. "Porocilo 0 polozaju Romov v raz!iirjeni Evropi, april 2005" opozarjajo na 
rasno locene sole in oddelke, ki obstajajo v vee driavah, kjer se romski otroci po
ucujejo v loeenih razredih z nizjimi standardi ali celo v razredih za dusevno pri
zadete. Pray tako se ohranja in nadaljuje getoizacija romskih naselij. 

Studija 0 polozaju Romov v Litvi ugotavlja, da so tam opazne celo regresivne 
tendence na podroeju vkljueevanja pripadnikov romske skupnosti. Podatki razis
kaye kazejo, da starejsi Romi bolje obvladajo litvanski jezik od mlajsih2 1 

lzsledki stevilnih studij in javnomnenjskih raziskav potrjujejo domneve 0 

moeni socialni distanci do pripadnikov romske skupnosti in prevladujoeem ste
reotipnem dojemanju znacilnosti romske populacije. Podatki iz javnomnenjske 
raziskave 0 odnosu do romske skupnosti na Hrvaskem izkazujejo naslednjo sliko: 
67 odstotkov vprasanih se strinja z ugotovitvijo, da so Romi umazani; 65 odstot
kov vprasanih se strinja z ugotovitvijo, da so Romi prevaranti, 61 odstotkov vpra
sanih pa se strinja z ugotovitvijo, da so Romi neodgovorni.22 Po podatkih Gallu-

*** 
19 Poscbcn polo1.aj Romov jc v zatctkih oblikovanja manjSinskega vars(Va v novi Evropl izpostavil10. clen Sklc
pnega dokumenta Organizacijc za cvropsko varnost in sodelovanjc - OVSE iz Kopcnhagna, 1990. 
"Sodelujote drhvc jasoo in nedvoumno obsojajo tOlalitarizcm, rasnQ in etnicno sovr:clLVO, antisemitizem , k se

nofobijo in diskriminacijo zoper kogarkoli, kot tudi zatiranje na vcrski in ideolo~ki podlagi. V tern kontekslu, 

sodelujoce dr1.ave pripoznavajo poscben problem Romov (Ciganov), lzra2ajo evrSlO odloeenost, da okrcpijo 
napore za odpravo {eh fenomenov, v kalerikoli obliki in kjerkoli ... & 

20 Gerhard Baumgarmcf; Florian Freund, Roma Policies In Austria: Ihe European Union and Beyond, 32. 
21 Tadas Lconcikas, Polozaj Romov v Litvi. Vilnius 2005, In~ti{U{ za clovckovc pravice. 
22 Nacionalnl program za Rome, radna vcuija, o1.ujak 2003, 19. 
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pove raziskave javnega mnenja V Avstriji iz leta 1991, 49 odstotkov vprasanih ne 
leU imeti Roma za soseda.23 Po rezultatih raziskovanj slovenskega javnega mne
nja 1991-1998 pa to stevilo v Sioveniji dosega 59,7 odstotka.24 

Evropska antidiskriminacijska zakonodaja je uvedla nove mehanizme varstva 
na podrocju enake obravnave vseh ddavljanov, ne glede na etnicno ali rasno po
reklo. Antidiskriminacijske direktive imajo namen zagotoviti vsakomur, ki zivi v 
Evropski uniji, uCinkovito pravno varstvo lOper diskriminacijo. Poleg tega je Ev
ropska unija pricela z izvajanern programa ozavescanja 0 pomenu clovekovih 
pravic in nediskriminacije ("Program EU za odpravo diskriminacije in spostova
nje razlienosti") ter projektovv okviru programa "Equal" za spodbujanje in ustvar
janje enakih moznosti.25 

Skupna ugotovitev strokovnih krogov je, da zivijo Romi zaradi zgodovinskih 
okoliscin in odklanjanja veeinskega prebivalstva v neugodnih socialnih razmerah 
in da so se vedno marginalizirani in izpostavljeni predsodkom. Zato so v teh do
kumentih Romi obravnavani predvsem kot socialno ogrozena / ranljiva skupina, 
ki ji mora druzba zagotoviti moznosti za vkljueevanje v druzbo. V letu 2004 so vr
hunski pravni eksperti EU celo predlagali sprejem posebne "Direktive 0 vkljuee
vanju Romov". Temeljno vprasanje pri uveljavljanju kriterija elovekovih pravic se 
zrcali v dilerni pri izvajanju pravnih doloeb, ali za varstvo pred diskriminacijo za
dosea "odsotnost diskriminacije" in enaka obravnava vseh drzavljanov ali pa je 
treba ze v posameznih podroenih zakonih postaviti doloeene izjeme za pripad
nike romske skupnosti. 

V izvajanju do loeb na podroeju varstva romske skupnosti in tolmaeenja naeela 
"nediskrirninacije" se porajajo vedno novi protislovni prakticni argumenti "za in 
proti" posebnemu urejanju potreb po "integraciji ali vkljueevanju" posameznih 
skupnosti. Ob tem se vSiljuje vprasanje, ali je pravna obravnava Rornov kot soci
alno ranljive skupine zadostnapodlaga za uresniCitevvizije romskega naroda, ali 
pa je to zgolj se ena pragmaticna resitev, ki ne posega v vsebinska razvojna vpra
sanja in v nicemer ne ogroza obstojecih politicnih struktur . 

••• 
23 J-Ialbreiner, Heimo, Po sledeh prote.<:umtov, judov, Romov in S/ovencev v Radgoni in okofici. Znanstvcna 

I.birka Pavlove hi~e, 2003, 67. 

24 Niko Tos Cur.), Vrednote v prchodu Jl: Slovensko fauno mnenfe 1990-1998, Ljubljana 1999, 272. 
25 Direktiva 2000/43 uvaja vrsto novosti, npr. obrnjeno dokazno breme, ki v primcrih prima facie diskrimina

dje prelaga dokazno bremc na to'-eno stranko, ki mora v konkretnem primeru dokazovati, da do diskrimina
cije ni prislo, ter prepoved dircklne in indirektne diskriminacije. Indirektna diskriminacija 1.ajema navidezno 

ncdiskriminatornc ukrepe, ki pa imajo negalivne poslcdice samo za doloteno skupino oseb. 
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UVODNE OPOMBE 

Evgenika in socialni inzeniring, pomembna postulata graditve in "dozoreva
nja" slovenskega naroda ter socialisticnih odnosov v Sloveniji v prvih letih po 
koncu druge svetovne vojne sta zaznamovala tudi razresevanje "ciganskega' 
problema" v Sloveniji. Obi'a politicna radikalnost v prvem povojnem obdobju se 

je kazala tudi v radikalnem odnosu oblasti do Ciganov2 Cigani so bili pac popu
lacija, ki se je se najrnanj skladala z vizijo zaukazane harmonicne in urejene 
druibe; pogosto neulovljivi in kar je bilo se huje, brez nadzora in kontrole so "ta
vali" skozi iivljenje oziroma taborili na robu slovenske druzbe. 

Tocnega stevila "domacih" Ciganov, vcasih je bilo slisati tudi 0 slovenskih Ci
ganih, slovenski organi oblasti niso uspeli ugotoviti. Za leta 1948 se v gradivih po
javlja stevilka 2.062 oseb.3 

Iz porocila z naslovom Cigani v LR Sloveniji z dne 25. novembra 1951 je ra

zvidno, da je "vseh Ciganov v LR Sloveniji 2.141. Od teh zivi preteina veCina, na
mrec 1.478 v okraju Murska Sobota. Ostali okraji imajo: Lendava 90, Crnomelj 150, 
Novo mesto 140, Kocevje 113, Grosuplje 30, Trebnje 18, Radovljiea 19, Kranj - oko
liea 20, Krsko 8, Slovenj Gradee 5 in Sostanj 5."" 

V dokumentu z naslovom Problem ciganov v LR Sloveniji, ki nosi datum 10. 
junij 1953, je podatek, da v Sloveniji zivi 3.804 Ciganov Porocilo ugotavlja, 

"( ... ) da 'tevilo ciganov zelo hitro nara;;ca, kar je predvsem pripisovati nji
hovemu hitremu razplojevanju, ne pa doseljevanju. Tako je od leta 1949 do 
danes naraslo ;;tevilo ciganov v Sloveniji za pribliino 1.000. V posameznih 

* * * 
1 V besedilu bo namcnoma rabljeno poimovanje pripadnikov romskc skupnosti Z imenom Cigan. To ime jc 
bila rabljeno v vseh dokumentih tistega casa, zato bi bila pretvarjanje. 
2 Koliko Ciganov je prezive]o vojne vihrc na Slovenskern, ni mogoce natancno ugotoviti. Mooge je vzel poraj

mos Orne za nacrtno, sistematicno iztrebljanje Ciganov v drugi svetovni vojni. Pojem je analogen pojmu holo
kovst, poimenovanju za nacrtno iZLfcbljanjeJudov). Nemei so iz zascdencga slovenskega ozcmlja med drugo 
svetovno vojno transportirali vecji del Ciganov v nemska unicevalna taborBca. Lc malo se jih je vrnilo, Nemalo 
Ciganov so med vajna pastrelili tudi partizani. V dokumentu z naslovom Problem ciganov v LR Sloveniji (Arhiv 
Slovcnijc, AS 1931, Rcpubliski sekretariat za notranje zadcvc SRS, Leh. enota 1489, St. spisa 284) je na strani 2 za
pisano: "Med NOB so bili cigani v Prekmurju v glavnem poliLicno dezinteresirani, medtem ko se je veeina ei
ganov v dolenjskih in belokranjskih krajih vdinjala italijanskemu okupaLorju. Pod vplivom Italijanov, zlasti za
radi raznih njihovih obljub, so skoraj vsi cigani s!i na pot sodelovanja z okupatorjcm in na pot izdajstva. Naj
slabsi so bili cigani iz Kaniiarice, od katcrih je bilo meseca avgusta 1942 po partizanih likvidiranih 61. V Dra
gatusu je bilo ustre1jenih 28 eiganov, nekaj pa tudi po drugih krajih. Imeli so tudi svojega komandanta Hudo
rovaeJureta, kateremu so Italijani kot nagrado za njegovo izdajalsko delo postavili celo hiso," 
3 Arhiv Slovenije, AS 1931, St. spisa 154 (II, Pov. 787/ 2-Sm, Prcdmet: Poroeila 0 ciganih.) 
4 Arhiv Slavenije, AS 1931, St. spisa 264 (Prcdmet: Cigani v LR Sloveniji, St. VIII-225/ 2-51, str. 1.) 
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okrajih V Sioveniji so cigani razporejeni takole: Murska Sobota 3.000; Crno
melj 232; Novo mesto 234; Kocevje 150; Krsko 70; Radovljica 50; Ljubljana -
okolica 33; Kranj 16; Siovenj Gradec 8; Ljubljana - mesto 6; Sostanj 5. Skupaj 
3.804. Po prejetih porocilih so vsi ostali okraji brez ciganov, kar verjetno ne 
bo v celoti drialo, zlasti ne za vecje okraje kot Celje - okolica in Maribor 
okolica. Znatnejsega stevila stalnih ciganov pa gotovo v teh krajih ni. V stari 
Jugoslaviji je bilo na podrocju Siovenije mnogo vee ciganov. Njihovo raz
redcenje je pripisQvati vojnemu stanju, zlasti masovnemu unicevanju ciga
nov po nemskem okupatorju."5 

V dokumentu z naslov Problem ciganov v LR Sioveniji, ki je nastal junija 1953, 
beremo, da si je Ijudska oblast po vojni 

"c. .. ) po eni strani prizadevala za pospesevanje kulturnega razvoja cigan
skega rodu, za izboljsanje zdravstveno-higijenskih prilik, posebno skrb pa 
je posvetila zaposlitvi ciganov in solanju mladine. Po drugi strani pa je Ijud
ska oblast morala, posebno v zadnjih letih, posed po ostrejsih ukrepih 
zoper cigane, ki so se branili postenega dela in se rajsi driali starih tradici
onalnih razvad ciganskega zivljenja, ki je v nasprotju s socialisticno zakono
dajo. Bolj z izvajanjem strogih ukrepov kot z drugimi metod ami je uspelo 
organom oblasti vsaj deloma zajeziti krsitve predpisov po ciganih. Ziasti je 
bilo zatfto gibanje ciganov v skupinah na vozovih iz kraja v kraj in je uspe-
10 pritegniti jih na stalno prebivanje v dolocenih krajih. V neki meri je uspe-
10 zmanjsati potepustvo, sllsmarstvo in deloffirZnost med cigani. V primer

javi s stanjem v prejsnji Jugoslaviji, se je v letih po osvoboditvi precej ciga
nov vkljucilo v delo v raznih gospodarskih panogah. Pomembni uspehi so 
bili doseZeni pri posiljanju ciganske mladine k rednemu solskemu 
pouku."6 

Z "napredkom" Ciganov se je oblast ukvarjala ie dlje casa, kot je mogoce 
razbrati iz porocila Republiskega sekretariata za notranje zadeve z dne 25. novem
bra 1951. Pisci porocila ugotavljajo, da je 

"kulturno stanje ciganov v Sioveniji c. .. ) se precej nizko, kar velja zlasti za 
vzhodni del republike. Proti zapadu se to stanje - skladno z visjim kultur-

*** 
5 Arhiv Slovenijc, AS 1931, Republiski sckretariat za nOlranje zadeve SRS, teh. enota 1489, M. spisa 284. Problem 
Ciganov v LR Sloveniji, str. 3. 
6 Arhiv Slovenije, AS 1931, Rcpubliski sekrctarial za nmranje zadcve SRS, teh. enOla ]489. st spisa 284. Problem 
Ciganov v LR Sioveniji, str. 2. 
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nim stanjern dornaeega slovenskega prebivalstva - dviga. V splosnern so ci
gani enaki najrevnejsirn ali najniijirn plastern domaCinov, kolikor take razlike 
se obstajajo, tu in tam so pa se znatno pod njirni Gugovzhodni rob Slovenije). 

V vecjih rodovnih skupinah zivijo nasi cigani Ie se v novorneskem, ernomelj
skern in kocevskem okraju, pa tudi tu ne vsi. Drugje zivijo v rodbinah. Rod
binske vezi sicer niso posebno trdne, konkubinatov je dosli, nezakonskih 
otrok se vee. Ze 15-letna dekleta prinasajo oeetu nezakonskega otroka in 
pray najrevnejse druzine imajo najvee otrok (5-10). Ti so seveda velika ovira 
za ekonomski in kulturni napredek druzine. Spolno udejstvovanje ciganov je 
neobrzdano, ni pa ekscesov in zlasli se ciganke ne udajajo prostituciji. 

Analfabetov je med starejsimi cigani se mnogo, na vzhodu veCina. Zal ni 
statistike 0 tern. Mladina pa ponekod, kjer so cigani stalno naseljeni, redno 
obiskuje sole. Na to pazi solska oblast, naprednejsi cigani pa se ze sami za
vedajo vaznosti izobrazbe. V oddaljenejsih krajih ovira reden solski obisk, 
vsaj pozimi, velika revsCina (pomanjkanje primerne obleke in obutve). V 
okraju Murska Sobota, kjer je zdalee najvee ciganov, so prirejali tudi analfa
betske teeaje, ki so je jih cigani z veseljem udelezevali. Le zensk ni bilo. 
Siabse rezultate javlja Lendava. V Murski Soboti obiskuje 5 mladincev glas
bene solo, eden pa ce10 ze 4. razred gimnazije. Tudi otroci gorenjskih ciga
nov so v gimnaziji. 

Stanovanja verine nasih ciganov so zelo reYna, prehrana neredna in po
manjkljiva. Toda cigani so temu privajeni in ne potrebujejo dosti. Najslabse 
je s higieno. a stanovanjski higieni ni mogoee govoriti, 0 teJesni higieni ni 
sledu. Najslabsa in obee nevarna je v tern pogledu vas Pusea, sklenjeno ci
gansko naselje, oddaljeno komaj 1.5 km od Murske Sobote in naseljeno s 
392 cigani. To naselje je zanemarjeno, usivo in zasteniceno. V njem razsaja 
trakom, garjavost in druge bolezni, leta 1946 je izbruhnil pray tu lifus in 
zdravstvenim organom povzroea Pusea veliko skrbi in dela. Pusea je ver
jetno tudi leglo kriminala, ki se euti v bliinjem mestu. Ne dosti boljsi sta ci
ganski naselbini v Vadarcih in Zenkovcih. Drugje so razmere boljse. 

Kakor v drugih pogledih je tudi glede higiene stanje v zapadnih predelih 
Siovenije boljse in gorenjski cigani se ze skoraj ne 10Cijo od ostalega prebi
valstva, ne po obleki, ne po izobrazbi, dasi so tudi oni revni. Da pa cigani 
povsod napredujejo in se blizajo zivljenju ostaleg. ljudstva, se vidi iz pri
merov, ki bi bili v prejsnji Jugoslaviji nemogoei. Tako je v Crmosnjicah 
cigan odbornik KLO, v Murski Soboti usluzbenec 01.0, v Sostanju milienik, 
in ce10 dober, napreden in razgledan milienik."7 

* * * 
7 Arhiv Siovenije, AS 1931 ( Rcpubli!lki sekrelariat za notranje zadeve SRS), !It. spisa 284, Predmet: Cigani v loR 

Sioveniji,!lt VIll-225/ 2-51 z dnc 25. novembra 1951, Slr. 4. 
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Podatek 0 stevilu Ciganov najdemo tudi V InfonnaciJi 0 stanJu ciganov na ob
cini Novo mesto in 0 tezavah, ki jih imajo s tern v zvezi sluzbe organov za notra

nje zadeve, kjer na strani 2 beremo: 

"Po podatkih iz leta 1963 (novejiiih podatkov ni, ker pozneje niso delali 
takih analiz) je bilo na obmoeju obein: Novo mesto, Trebnje in Grosuplje 
113 ciganskih druiin. Od tega 51 stalno in 61 nestalno naseljenih. V teh dru
zinah je bilo 522 moi, 'lena in otrok. Starih nad 14 let je bilo 258, med temi 
jih je bilo Ie 29 za delo nesposobnih (stari in bolni)."8 

Socialna izkljucenost in vrtenje v "zacaranem krogu revscine" sta mooge po-
stavila na prve strani policijskih poroeil. Veljalo je preprieanje, 

"da se cigani, zlasti porujoei, nagibajo kriminaliteti. Najbolj raziiirjena kaz
niva delovanja med cigani so kazniva dejanja zoper druzbeno in zasebno 
premozenje (grabez, rop, vlomne t3tvine, navadne in majhne tatvine, go
ljufije in pod.). Mnogo zagresijo tudi kaznivih dejanj zoper zivljenje in telo, 
zlasti telesnih poskodb in sodelovanja v pretepu. Poleg teh so precej pod
vrZeni mazastvu, prenasanju nalezljivih bolezni, nedovoljenemu trgovanju 
in krivemu pricevanju. 

Natanenih statistienih podatkov 0 gibanju kriminalitete med cigani ni
mamo, posebno ne zato, ker ostane velik del raznih kaznivih dejanj neod
krit in nedokazan. Pregon kaznivih dejanj je pri ciganih namree zelo teia
yen iz sledeeih vzrokov: 

a) skoraj nemogoee je postaviti med cigane zaupnisko mrezo; 

b) cigani so izredno zakrknjeni in skoraj ni primera, da bi cigan dejanje pri
znal tako, da se mora obsoditi Ie na podlagi konkretnih dokazov, ki pa se 
pray tezko dobavijo; 

c) cigani - kriminalci se posluzujejo po vee imen, osebne dokumente pa 
zatajijo ali pa skrijejo; 

c) kot tatovi so izredno spretni, orodje se dobi pri njih redkokdaj in tudi 
vlome izvrsujejo Ie z najprimitivnejsimi sredstvi, ki pa si jih znajo spretno 
posluzevati; 

d) tatvine izvriiujejo redkokdaj posamie, temvee vselej v skupinah z dobro 
organizirano opazovalno sluzbo; 

* * * 
8 Arhiv Slovcnije, AS 1931 (Republiski sekretarial za notranjc zadeve SRS)' ~t. spisa 400, lnformacija 0 stanju ci
ganov na obcini Novo meSLO in 0 tctavah, ki jih imajo s tern v zvezi slutbe organov za notranje zadevc. 

s 
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e) organom jayne varnosti se znaja dasledno in zela spretno izmikati in 

f) proti zasledovakem tvorijo mocan kolektiv, ki drii skupaj in ne pozna iz
dajstva. 

Zato bo kaznivih dejanj med cigani verjetno mnogo vee kot pa je registri
rano. Zanimivo je dejstvo, da se v zadnjem casu kaznivih dejanj zoper dr
zavo med eigani sploh ni, s protidrzavnimi bandami se cigani ne druzijo, 
so pa tembolj nevarni tujemu premozenju kot nepoboljsivi tatovi. To velja 
zlasti za cigane vzhodnih predelov republike, kjer zivijo v vecjem stevilu in 
v vecji zaostali. Naprednejiii zapadni cigani v glavnem ne kradejo vee. 
Tatvine poljskih prideJkov z njiv pa se pojavljajo se vedno povsod."9 

Ceprav je bil ciganski problem vse prej kot problem kriminalitete, cesar so se 
zavedali tudi v policiji,lO so se z cigansko problematiko v najveeji meri ukvarjali 
pray ti. Cigani so v policijski k1asifikaciji postavljeni ob bok deJomrzneiem in pro
stitutkam. Policija je imeJa navodilo, da se proti ciganom, posebej tistim, ki so jih 
prepoznavali kot k1ateze, pristopa odloeno in strogo. V navodilu organom za no
tranje zadeve iz leta 1952 je lOpisano: 

"Ponovno naroeamo, da pod osebno odgovornostjo naeelniki oddeJkov za 
notranje zadeve La okrajev poskrbijo, da pripadniki LM na lieu mesta are
tirajo vse potujoee cigane, cim jih izsledijo in ne glede na to, ce imajo pri
loznostno zaposlitev ali dovoljenje za opravljanje kake obrti, kar jim sluzi 
Ie kot krinka za izvrsevanje kaznivih dejanj, nereda itd. Zaprejo in predajo 
naj se v upravno kaznovanje zaradi k1atestva tako odrasli cigani kakor ci
ganke, njihove otroke pa naj se izroCi v preskrbo soeialnemu skrbstvu. Sod
nikom za prekriike naj nacelniki oddelkov prikazejo iikodljivost potepuiitva 
eiganov in naj poskrbijo, da se bode izrekle najstrozje zaporne kazni, 
poleg tega pa se izgon iz doticnega kraja. Kjer koli se bodo ti cigani -

* * * 
9 Arhiv Slovenije, AS 1931 , RepubH~ki sekretariat za notranje zadeve SRS, teh. enota 1489, St spisa 284 , Problem 
eiganov v LR Sloveniji , SIr. 9. 
10 Zanimiv je naslednji zapis, ki ga najdemo v Porotilu 0 problematiki dganov v novomcSkern okraju. Na strani 
8 piSc: ~PrcjSnja leta smo eiganc takarekot preganjali, posebno patrole LM. PLM so takoj, ko so opazile, da so 
cigani iz drugega obmocja, Ie-tc napotile nazaj v kraj stalncga prebivalista. Taka eigani niso imeli nikjer ob
stanka in sma s takSniki ukrepi sarno pospdcvali njihova sclitev. Ce je eigan priSel v Nava mesta, pa zato ni 
imel razioga ali ce je bil zalOlcn brezdela pri prosjacenju in podobno, sma ga priprli in ovadili sodniku za prc
kr~ke. Tudi ta ukrep ni bit zadovoljiv, kef so se milicnikov bali in se pred njimi skrivali. Poleg tega smo izvajali 
Se vrsto podohnih ukrcpov. Tuda stem pricakovanih uspchov nismo dosegli. To narekujc, da policijski ukrcpi 
ne bi smeli biti edino srcdstvo za prcvzgojo ciganov in pobijanje kriminalitctc ad strani eiganskih storiJccv, 
tcmvec bi se tega vpraSanja morali lotiti prcdvsem Ijudski odbori, zdravstvene, prosvctne in druge ustanove, 
pa tudi mno:litnc organizacijc. Arhiv Slovenijc 1931 , St teh. enote 1490, ~t spisa 397. Orfavni sekretariat za no
tranjc zadeve LSR, Zadeva: Problematika v zvezi s eigani, 5/ 2-1962, su. 8. 
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klatezi ponovno pojavili, naj se jih takoj ponovno zapre in potem izzene -
tako dolgo, da bodo sami uvideli, da jim ne preostane drugega, kakor se 
stalno zaposliti ali oditi.11 

To ukrepanje ne sme biti kampanjsko ampak permanentno in ponovno 
zahtevamo od nacelnikov oddelkov za notranje zadeve, da se reWey prob
lema ciganskega potepustva osebno lotijo z vso strogostjo in doslednostjo 
in da v obmocju svojih okrajev likvidirajo vse primere potikanja eiganov 
kakor tudi drugih delomrznezev, spekulantov itd. Posebej pa opozarjamo, 
da likvidiranje klate!itva eiganov v okraju ne pomeni odprava teh ciganov 
v drug okraj, kakor so to oportunisticno del ali dosedaj nekateri poverje
niki, temvec takojsnjo ukrepanje in najstrozje tef neizprosno kaznovanje 
takih ciganov in klatezev."12 

MARIBORSKI PROCES 1952: KAZENSKA ZADEVA ZOPER KOKAS-A NANA -
HAPI IN SOSTORILCE 

Ker je med letoma 1946 in 1951 stevilo vlomnih tatvin v kmetijske zadruge in 
magazine Cpa tudi v zasebne stavbe), za katere so organi pregona sumili Cigane, 
neprestano narascalo, je bila odloceno, da je treba ciganski kriminogenosti nare
diti konee. V obseznih policijskih akcijah v Prekmurju, na Gorenjskem in na 00-
lenjskem so bili pred sodisca v Kranju 13 in Mariboru postavljeni stevilni Cigani. 
Obtozeni za kopico kraj, vlomnih tatvin in za grabez, so jih doletele drasticne 
kazni. Hude kazni je bilo tudi pricakovati, saj je MLO, Poverjenistvo za notranje za
deve Maribor - mesto meseea marea 1952 sporocilo naslednje: 

"Cigani z njihovo delomrinostjo in nagnjenjem k imovinskim deliktom 
predstavljajo za Prekmurje in kakor je pokazala preiskava za eelo Slovenijo 
poseben problem. Ljudska oblast ga je skusala resiti na ta nacin, da je v letu 

* * * 
11 Dikcija ~sc stalno zaposliti ali oditi~ je nadomesrila prvotni zapis C.) zapus(iti naw rcpubliko". 
12 Arhiv Slovcnije, AS 1931. ~t.. tch. cnote 1489, Predmet: Postopanjc proti potujocim ciganom. 

13 Oktobra 1952 je oddelek 7.a notranje zadcve Kranj zakljucil prciskavo zoper skupino 16 ciganov ~ vlomil

cev, ki so i7.vr~ili skupno 33 vlomov in vee drugih tarvin v obmocju okrajcv Kranj, Radovljica, Kocevje in Ljub

ljana - okolica. Skupno so pavzroeili nad 4.000.000,00 din ~kode . Obsojeni so bili na kazni strogcga zapara v 
trajanju ad 2- 20 let Poleg navedenih vlomi1cev - ciganov je bilo obsojenih ~e 7 cigank zaradi razpecevanja 

ukradenega blaga in 4 kmeti zaradi nakupa. Problem dganov v Lit Slovcniji, str. 10. Arhiv Slovenije, AS 1931, Re
publi~ki sekretariat za notranjc zadeve SRS, teh. enma 1489, st. spisa 284. 

Kratko nmieko a tej dganski tolpi je mogoce najti mdi v rcviji Krlminaits/iena sfld:ba (Ministrstvo za nmranje 

zadeve Ljudske republikc Slovcnije). Itevija je v cem obdobju nosila oznako ~slroga zaupno". V Stevilki 7, leta 

III (julij 1952), stran 331 , piSe: "Aretirana ciganska vlomilska talpa. Kriminalistieni organi v Kranju so z izer
pnimi paizvedbami prBJj na sled nevarni vlomilski tolpi ciganov, ki ji je naeelaval cigan Huber Anton. Arctira

nih je bila 18 ciganav te talpe. Njihov kolovodja Huber je dosle) priznal 26 vlomnih tatvin, od katerih je 15 bilo 

izvrsenih v kmetijske zadruge, ostalih 11 pa v privatna stanovanja. Nadaljnja preiskava je k v teku." 
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1946 vse kolonizirala v Banatll, kjer so dobili lepa posestva. Po par mese
cih, ko so gospodarstvo urucili t so se pa veCinoma vsi zopet vrnili v Prek
mllrje, kjer so priceli s starim nacinom i ivljenja. Res je, da gredo po par me
secev v letu na sezonsko delo, vendar pa lOpet povsod kjer se pojavljajo 
vlamljajo in kradejo. Predlagamo, da se navedeno gropo vlomllcev zelo 
strogo kaznuje, da bo kazen slutlla za vzgJed ostallm H (polldaril M. K.). 

JU"J I) " "II h'v ~ " . ' " .', .., "" \, .• ,.,-.• ,. '" .. ,,, "'. "., FUM [llI;'J"l. r"1\e ~ C, 
[I ~r"")l I~ ~ n C .... 1>.\. (','n." .1 ,,.,,· j t .. ,.·, 't M,~1 Ku~l': It." ... : ~ Ie l~'l- I'W~ (:>:-~ : 1\\>(\\1,<)'. " " ,, .' II ....... 
Nt.:-:. Jtv""~t ~'d~" .\ " .• , ,, . ... , ,' ., :~ .'-.I ~r·f).il'· K"~ ~~ t., .. r~ n I~ C.d;<J'."~. n .,· .. "j. Iv." "" ...... , .... " ... ,,~. 
kJ~ndu-S'''J. h" 11·')",.1 . ......... . ~,. I~~ ·J aH r~ KO~~I JM", ItlrJl-. "o~p~ 1,""~." ·I1~".~: 11: .. 4,"- ~, ~'''', 

~ .,.;" ,,-.• ~."~,, ""H.:~ J <,' r" ~'" H~,."" ,.~."., 
!; ~ II I J (I "d II" ~ " .. ' " ,.~"" k"~q., ..... ,.. .• ) . ... , n •• f ".~ .. ,. J"I ... )..,,,.-,, II ",,,. • • "", ..... ,.",~ '~~" .t> ,,' . 
t"~.l. K" ... t Au..,.T. H" ':-.,, v L.~' ",",'.".1 HI:· !I , • "".,<" ,,·,k., .~~1 ,er-IIUC Il;n 1l ~:>"~1 

Najvecji sodni proces na slovenskem proti Ciganom je potekal pred Okroinim 
sodiscem v Mariborll spomladi leta 1952. Konec meseca maja leta 1952 je bila ob
javljena 

* * * 
14 Pokrajinski arhiv Maribor, AS 114 (Okrozno sodii;tc Maribor 1945-1952) MLO, PoverjengtyQ l.a notranje za
deve Maribor " mesto II. SL 1510/ 3-52,Pl/Vir., Predmel: KokaS Ivan in drugi kaz. dej. po cl. 255 KZ in 265 K7.. 
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"Sodba 

V imenu Ijudstva 

Okrozno sodisce v Mariboru kot prvostopno kazensko sodisce je po sod
niku o. s. Cvirnu Otmarju kot predsedniku senata, Markicu lvanu in Tas
nerju lvanu kot porotnikih ob sodelovanju Miler Mare, Rink Danice in 
Zmave Baldine ter sodniSkega pripravnika niz. pray. ref. Javornika Rada kot 
zapisnikarjev v kazenski zadeni zoper Kokas-a Ivana - Hapi in sostorilce 
zaradi kaz. dejanj po CI. 255, 250, 265, 226, 249, 287 in 169 k. Z. po v dneh 
5., 6., 7., 8., 9., 10. in 12. maja 1952 opravljeni javni glavni obravnavi v nav
zocnosti zastopnika javnega tozilca dr. Vrbnjaka Franja, priprtih obtozen
eev ter njihovih zagovornikov Kokas Ivana - Hapi z zagovornikom dr. Vin
terhalter [vanom, Kokas Andreja - BarCi z istim zagovornikom, Horvat 
Ivana - Limalo z zagovornikom Kapus Vladibojem, BaranjaJozefa - Delino 
z zagovornikom dr. Bergoc Jozefom, Baranja Ivana, Cener Jozefa - Gojea, 
Horvat Jurija, Kokas Jozefa, Baranja Andraza in Baranja Jozefa - Itama z za
govornikom dr. Novak Jozetom, Horvata Franca z zagovornikom dr. Siokar 
Karlom, Horvat Stefana - Adama in KOcen Viljema z zagovornikom dr. 
Krulc Francem, Baranja Franca, Sever Franca in Cener Jatefa-Lenci z zago

vornikom dr. TomSic Franeem, Kovac Alberta in Horvat Aleksandra - Sani z 
zagovornikom dr. Srajner Hinkom, Baranja Ivana - Cimba, Horvat Rudolta in 
Horvat Stefana - Pista z zagovornikom dr. Kumatovic Filipom, Cenr Jozefa -
Beiana, Cener Aleksandra, Cener Stefana - Jagaia, Horvat 19naea - Laci in 
Horvat Aleksandra z zagovornikom dr. Rapoe Josipom, Horvat 19naca -
Mace, Horvat Mihaela - MiSko, Kokas Stefana in Kokaii Stefana - Pista z zago
vornikom dr. BostjanCic Leopoldom, zastopnikom oskodovaneev OZKZ 
Gornja Radgona Smajdl Staneta, OM v likvidaciji Maribor - okolica Konica 
Rudolta in DOZ, ravnateljstvo za LRS Gerzina Ivana dne 17. maja 1952 

razsodilo: 

Obtozenci: 

1) Kokas Ivan - Hapi, sin Marije rojen 21. 5. 1905 v Vanci vasi okraj Mur
ska Sobota, delavee, lastnik enostanovanjske hise, Siovenee, jugos!. dr
zavljao, porocen, oce 7 ateak v starosti od 3 do 20 let, pismen, sole oi 
obiskoval, predkaznovan, v preiskovalnem zaporu od 10. 12. 1951, 

2) Horvat Ivan - Limaio, sin Marije rojen 3. 8. 1918 v VanCi vasi ikraj Mur
ska Sobota, delavee, lastnik enostanovanjske hise, Siovenee, jugoslo
vanski dri3vljan, porocen, ace 3 atrak, pismen, dovrsil 4 raZf. osnovne 
sole, nekaznovan, v preiskovalnem zaporu od 7. 12. 1951 dalje; 
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3) Baranja ]ol.ef - Oelino, sin Aleksandra, rojen 29. 1. 1918 v Vanci vasi, 
okraj Murska Sobota, tam stanujoc stev. 41, delavec, Slovenec, drl.av
Ijan FLR], lastnik enostanovanjske hise, porocen, oce 5 otrok v starosti 
6 mes. do 9 let, pismen, dovrsil 4. raz. osnovne sole, predkaznovan, v 
preiskovalnem zaporu od 8. 12. 1951, 

4) Baranja Andral., sin Stefana, rojen 15. 10. 1907 v Vanb vasi, okraj Mur
ska Sobota, tam stanujoc stev. 54, delavec, lastnik enostanovanjske 
hise, Slovenec, jugoslov. drl.avljan, porocen oce petih otrok, v starosti 
o 5-24 let, nepismen, sol ni obiskoval, predkaznovan, v preiskovalnem 
zaporu od 7. 12. 1951, 

5) Horvat Jurij, sin Jol.eta, rojen 28. 4. 1928 v Vanea vasi, okraj Mur. So
bota, tam stanujoc stev. 68, delavec, lastnik enodruzinske hisice, Slov., 

drl.. FRLJ, porocen, ace 3 otrok v starosti od 1 do 5 let, pis men, dovrsil 
3 razr. osnovne sole, predkaznovan, v preiskovalnem zaporu od 27. 12. 
1951 dalje, 

6) Baranja [van sin Andreja, rojen 2. 11. 1925 v Vanea vasi, okraj Mur. So
bota, tam stanujoc Stev. 54, godbenik, lastnik enostanovanjske hiSice, 
Siovenec, jugoslov. drZavljan, porocen, ace 1 otroka v starosti 10 mes., 

pismen, dovrsH 2 razr. osnovne sole, nekaznovan, v preiskovalnem za

poru od 7. 12. 1951 dalje, 

7) Horvat Franc, sin Ladislava, rojen 21. 2. 1909 v Vanca vasi okraj Mur. So
bota, stanujoc istotam, stev. 59, poljski delavec, lastnik enostanovanj
ske hisice, Slovenec, jugoslov. drl.avljan, porocen, oce 2 otrok v starosti 
ad 7-9 let, nepismen, sol ni obiskoval, predkaznovan, v priporu od 5. 
2. 1952 dalje, 

8) Horvat Stefan - Adam, sin ]ol.efa, rojen 5. 6. 1921 v Vadarcih, okraj Mur. 
Sobota, stanujoc istotam stev. 47, delavec, lastnik enostanovanjske hi

sice, Siovenec, jugoslov. drZavijan, porocen, oce 3 otrok, pismen, dovr

sil 6 razr. osnovne sole, predkaznovan, v priporu od 7. 12. 1951, 

9) Baranja Franc sin Mihaela, rojen 20. 10. 1922, v Cernelovcih, okraj M. So
bota, stanujocega istotam stev. 55, delavec, brez premozenja, Slovenec, 
jugoslov. drZavijan, samski, oce 2 orrok v starosti 2 in 4 let, nepismen, 

sol ni obiskoval, predkaznovan, v preiskovalnem zaporu od 7. 12. 1951, 

10) eener Franc, sin Franca, rojen 9. 10. 1909 v Borejci, okraj M. Sobota, sta
nujoc istotam stev. 45, delavec, poseduje enostanovanjsko hiSico, Slo
venec, jugoslov. dri., porocen, oce 6 otrok v starosti 2 do 16 let, nepis
men, sol ni obiskoval, predkaznovan, v preiskovalnem zaporu od 7. 12. 
1951 dalje, 
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11) Cener Joief - Laci, sin Franca, rojen 4. 4. 1907 v Borejeih okraj M. So
bota, stanujoc lstotam, delavec, lastnik enostanovanjske hiSice, Slov., 
jugoslov. driavljan, porocen, oce 4 otrok v starosti 5 do 23 let, nepis
men, sol ni obiskoval, predkaznovan, v preiskovalnem zaporu od 9. 12. 
1951 dalje, 

12) Kovac Albert, sin Joiefa, rojen 4. 7. 1915, v Borejcih, okraj Mur. Sobota, 
stanujocega istotam stev. 33, delavec, lastnik enostanovanjske hiSice, 
Siovenee, jugoslov. drz., poroeen oce 5 otrok v starosti od 2 meseeev 
do 18 let, pismen, dovrsil 6 razr. osnovne sole, predkaznovan, v preis
kovalnem zaporu od 7. 12. 1951 dalje, 

13) Baranja Ivan - Cimba, sin Terezije, rojen 8. 1. 1909 v Borejcih okraj M. 
Sobota, stanujocega istotam stev. 33, delavee, lastnik enostanovanjske 
hiSiee, Siovenee, jugoslov. drz., porocen, oce 7 otrok v starosti od 7 
meso do 22 let, nepismen, sol ni obiskoval, nekaznovan, v preiskoval
nem zaporu od 7. 12. 1951 dalje, 

14) Horvat Rudolf sin Mihaela rojen 7. 8. 1910 v Vanea vasi, okraj Mur. So
bota, stanujocega istotam stev. 53, zidar, brez premoienja, Siovenee, ju
goslov. driavljan, porocen, oce 5 otrok, v starosti od 6 do 19 let, pis
men, dovrsil 2 razr. osnovne sole, nekaznovan, v preiskovalnem za
poru od 3. 1. 1952 dalje, 

15) Horvat Stefan - Pista sin Mihaela, rojen 11. 5. 1905 v Vanca vasi, okraj 
Mur. Sobota, stanujocega istotam, stev. 64, gradbeni nadzornik, lastnik 
enostanovanjske hisice, Siovenee, jugoslov. drzavljan, poroeen, Dee 6 
otrok v starosti 13 do 26 let, pismen, dovrsil 4 raz. osnovne sole, pred
kaznovan, v preiskovainem zaporu od 3. 1. 1951 dalje, 

16) Cener Joief - Beian, sin Stefana, ro jen 20. 3. 1902 v Vanea vasi, okraj 
Mur. Sobota, stanujocega istotam stev. 56, delavec, brez premozenja, 
Siovenee, drZavljan FLRJ, poroeen, Dee 7 otrok v starosti 7 meseeev do 
22 let, pismen, dovrsil 4 razr. osnovne sole, predkaznovan, v preisko
valnem zaporu od 13. 1. 1950 do 4. 1. 1951 in od 7. 12. 1951 dalje, 

17) Cener Aleksander, sin Joiefa, rojen 20. 7. 1921 v Vanea vasi okraj Mur. 
Sobota, stanojocega istotam stev. 58, delavee, brez premoienja, Siove
nee, jugoslov. dri., porocen Dee 3 otrok v starosti od 2 do 10 let, pis
men, dovrsil 4 razr. osnovne sole, nekaznovan, v preiskovalnem za
poru od 7. 12. 1951 dalje, 

18) Cener Stefan -Jagalo, sin Franca, rojen 1. 4. 1911 v Borejcih, okraj Mur. 
Sobota, stanujocega istotam Mev. 45, delavee, lastnik enostanovanjske 
hisice, Siov., jugos!. driavlj., porocen, oce 5 otrok v starosti 2 meso do 
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13 let, nepismen, sol ni obiskoval, predkaznovan, v preiskovalnem za
poru od 3. 1. 1952 dalje, 

19) Horvat Ivan - Laci, sin Stefana, rojen 26. 7. 1918 v Vadarcih, okraj Mur. 
Sobota, stanujoc istotam stev. 105, miner, lastnik enostanovanjske hi
siee, Siov., drzavljan FLJR, porocen, oce 3 otrok v starosti 4 do 9 let, pis
men, dovrsil 8 razr. osnovne sole, predkaznovan, v preiskovalnem za
poru od IS. 1. 1952 dalje, 

20) Horvat Aleksander sinJozefe, rojen 3. 8. 1907 v Cernelovcih okraj Mur. 
Sobota, bivajocega Borejci 47, delavee, brez premozenja, Siovenee, dr
zavljan FLRJ, porocen, oce 2 otrok, v starosti 3 in 10 let, nepismen, sol 
ni obiskoval, nekaznovan, v preiskovalnem zaporu od 3. 1. 1952 dalje, 

21) Horvat Ignae - Naee sin Ane, rojen 16. 4. 1932 v Vanca vasi, okraj Mur. 
Sobota, stanujocega istotam stev, 59, delavec, brez premozenja, 
Slov.,jugoslov. drzavlj., samski, oce 3 otrok v starosti 1 do 8 let, pismen, 
dovrsil 4 razr. osnovne sole, predkaznovan, v preiskovalnem zaporu 
od 7. 12. 1951 dalje, 

22) Horvat Mihael - Misko sin Ignaea, rojen 10. 1. 1927 v Vanea vasi, okraj 
Mur. Sobota, stanujocega istotam st. 58, delavee, brez premozenja, 510-
venec, jugoslov. dd., samski, oce 1 otroka v starosti 18 mes., pismen, 
dovrsil 6 razr. osnovne sole, nekaznovan, v preiskovalnem zaporu od 
7. 12. 1951 dalje, 

23) Kokas Stefan sin Stefana, rojen 10. 12. 1912 v Cankovi, okraj Mur. So
bota, stanujocega istotam stev. 68, delavee, lastnik enostanovanjske hi
siee, Siov., jugoslo. drZ., porocen, oce 5 otrok v starosti 2-12 le~ pismen, 
dovrsil 6 razr. osnovne sole, nekaznovan, v preiskovalnem zaporu ad 
1. 3. 1952 dalje, 

24) Kokas Stefan - Pista, sin Franca, rojen 25. 4. 1895 v Cankavi, okraj M. So
bata, stanujacega istotam stev. 88, paljski delavee, lastnik enastana
vanjske hisiee, Siovenee, jugaslov. drz., porocen, ace 4 otrok, v starasti 
od 13 da 22 let, nepismen, sal ni obiskoval, nekaznavan, v preiskaval
nem zaporu od 13. 1. 1952 dalje, 

25) Cener Jazef - Gaje sin Julijane, rojen 11. 7. 1926 v Mur. Crncih, akraj 
Mur. Sobata, stanujocega Cernelavci stev. 63, del avec, brez premaze
nja, Siavenee, jugaslov. drZavljan, parocen, oce 3 otrok v starosti 3 
meso do 4 let, pis men, dovrsil 3 raz. osnovne sole, predkaznovan, v pre
iskavalnem zaparu od 7. 12. 1951 dalje, 

26) Kokas Jazef, sin Matije, rojen 10. 3. 1917 v VanCa vasi, akraj Mur. Sa
bota, stanujocega Vanca vas stev. 57, delavee, lastnik enostanovanjske 
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hise, Slovenee, jugoslov. dfiavljan, pOfocen, oce 4 otrok, v starosti od 
15 meso do 9 let, pismen, dovfsil 4 faZf. osnovne sole, nekaznovan, v 
preiskovalnem zapom od 3. I. 1952 dalje, 

27) Ml. Kokas Andfej - BarCi sin Ivana, rojen 13. 5. 1952 v Vanea vasi, okfaj 
MUf. Sobota, bivajoeega istotam stev. 55, delavee, brez pfemozenja, 
Slav., jugoslov. drz., samski, brez otrok, pismen, dovrsil 2 razr.osnovne 

sole, v pfeiskovalnem zaporu od 7. 12. 1951 dalje, 

28) HOfvat Aleksandef - Sani sin Ignaea, rojen 11. 5. 1914 v Vanea vasi, sta
nujoc istotam ;;tev. 59, eevljafski pomocnik, bfez pfemozenja, Slove
nee, jugoslov. dd., samski, brez otrok, pismen, dovrsil 4 razr. osnovne 

sole in 1 razf. obrtne sole, pfedkaznovan, v preiskovalnem zapofu od 
14.2. 1952, 

29) BafanjaJoze- Itam, sin Andreja fojen 10.6.1926 v Vanea vasi okraj Mur. 
Sobota stanujoc istotam stev. 54, godbenik, lastnik enostanovanjske hi
siee, Slov., jugoslov. dfz., poroeen, oee 2 otrok v starosti 2 in 4 let, pis
men, dovrsil 2 raz. osnovne sole, nekaznovan. v preiskovalnem zaporu 

od 7. 12. 1951 dalje, 

30) Kiiean Viljem, sin Pavia, rojen 20. 11. 1920 v Kupsincih, okraj MUf. So
bota, stanujoe istatam stev. 10, biv. trgavee, Slov., jugaslov. drz., poro
cen, brez atrok, pis men, davfsil 6 razf. osnovne sole, 4 razf. gimnazije 
in 3 faZf. tfgovske sole, pfedkaznavan, v pfeiskovalnem zapom od 7. 
12. 1951 dalje 

so k r v i :"15 

Cesa' Ce zanemarima pfavniska fetofiko, lahko zapisemo, da so bili spaznani 
za krive zaradi kraj. Kazni, ki jim jih je nalozila sodisce, sa bile res hude. 

1. Horvat Ivan - Limala, za 27 izvrsenih in 8 paskusenih vlomnih tatvin, 

2. BaranjaJaze - Delina, za 21 izvrsenih in 6 paskusenih vlomnih tatvin, 

3. Bar.nja Andraz za 16 izvrsenih in 7 poskusenih vi om nih tatvin, 

••• 
15 Pokrajinski arhiv Maribor, AS 116 (Okrofno sodi~e v Mariboru 1945- 1952) Sodba Okrofnega sodi~a v Ma
riboru z dne 17. maja 1952, opr. st. K 63/52-1018, str. 1-4. 
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so bili s strani sodisCa okvalificirani kot storilei, ki kazejo "skrajno brezobzir
nost napram skupnosti, pci cemer je pri vseh treh iluzorna vsaka nada na njih po
boljsanje. Glede na podane stevilne in izredno tehtne obtozevalne okoliscine je 
sodisce nad temi tremi storilei izreklo tezjo, v drugem odstavku 255. eJ. k z. zagro
zeno kazen, namrec smrtno kazen, ki se Ima v smlslu 2. odsl 275 Cl. izvTSlti Z obe
§anjem (poudaril M. K.). Glede na dolocbo 32. cl. k z. pa je sodisee zope r vse 3 
storilee izreklo tudi stransko kazen trajne omejitve drzavljanskih pravic.",6 

.hkea"'!Jn In J'll ;an~ 
lm .. n:1 ""uric.'; TO) , tiO r .,t 
P,..kU," . atsan 

Kako SO jo "odnesli" drugi obtozenci? 

5(10100 bll ali~c; 

Lol\lnl(' hl\lI,tIN' .. , 

PUS,·hl1U O/.J) ,u:hw Ul\rh,.. , ... 

Pru.cb!m l namenjn,..-h i.cL.. ~.r. '''''''P''H> 

"Kokas [van - Hapi je od cele sku pine pO stevilu izvrsenih kaznivih dejanj 
gotovo najteiji poklicni zlocinec, saj se bavi z viomnimi tatvinami ze ad 
leta 1948, kljub temu, da je ze bil predkaznovan. Sodeloval je pri 29 izvrse
nih in 9 poskusenih vlomnih tatvinah ter sopovzrocil skodo v znesku 3 
milj. 500 tisoe din. V vseh primerih, v katerih je sodeloval, je skupino vodil, 
je kljub svoji slabi telesni konstituciji v posameznih primerih sam vlamljal, 
v nekaterih si tudi predhodno ogledal situacijo. Orozja sicer ni posed oval, 
vendar je sodeloval pri oborozenih vlo mih v KZ Velika Polana in Bogojina. 
Dejanja je poleg tega storil kot ljudski odbornik Kot olajsevalno pa je upo
stevati, da je obtozenec telesno pohabljen na hrbtcnici, da je vsled tega za 
poklicno dele Ie omejeno sposoben in da je moral s skromnim zasluzkom 
prezivljati druzino z 8 otroki. Posebno pa je treba upostevati pri tern stori-

* * * 
]6 Pray tam, str. 52. 
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leu, da kaie njegovo vedenje pO storjenih kaznivih dejanjih za casa preis
kaye in pri glavni obravnavi na to, da je vkljub vsemu pri njem mogoce pri
eakovati poboljsanje. Obtozenec namree ne Ie, da je iskreno in odkritos
reno priznal vsa storjena dejanja, je tudi podrobno imenoval vse svoje 50S

torilce in je stem znatno doprinesel k temu, da je sploh bilo mogoce od
kritje cele vlomilske sku pine, ki je skozi vee let vznemirjala prebivalstvo 
sirom LRS. Glede na te posebno tehtne olajsevalne okoliscine in ob primer
nem upostevanju tega, kar je obtezevalno, je sodisce odmerilo kot pri
merno kazen 20 let strogega zapora, obenem pa v skladu z dolocbo dru
gega odst. 33. cl. k. z. izreklo tudi omejitev drzavljanskih pravic za dobo 5 
let, ker se je obtozenec, ki je zlorabil zaupanje, kate rega je uzival kot ljudski 
odbornik, oCitno izkazal nevrednega, da poseduje drzavljanske pravice."17 

Drugim o btozenim so bile izreeene naslednje kazni: 

1. HorvatJurij, 18 let in 6 mesecev strogega zapora; 

2. Baranja Ivan, 15 let strogega zapora; 

3. Horvat Franc, 10 let strogega zapora; 

4. Horvat Stefan - Adam, 16 let strogega zapora; 

5. Baranja Franc, 14 let in 6 mesecev strogega zapora; 

6. Cener Joze - Lend, 17 let strogega zapora; 

7. Kovac Albert, 15 let strogega zapora; 

8. Baranja Ivan - Cimba, 12 let strogega zapora; 

9. Horvat Rudolf, 10 let strogega zapora; 

10. Horvat Stefan - Pista, 12 let strogega zapora; 

11. Cener Aleksander, 10 strogega zapora; 

12. Cener Franc, 6 let strogega zapora; 

13. Cener Joze - Bezan, 8 let strogega zapora; 

14. Cener Stefan -Jagalo, 5 let strogega zapora, 

15. Horvat Ivan - Lad, 8 let strogega zapora; 

16. Horvat Aleksander, 2 leti strogega zapora, 

*** 
17 Pray lam, sir. 52. 
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17. Horvat Ignac - Nace, 5 let strogega zapora; 

18. Horvat Mihael - Misko, 3 leta strogega zapora, 

19. Kokas Stefan, 2 leti in 6 mesecev strogega zapora; 

20. KokaS Stefan - Pista, 3 leta strogega zapora; 

21. Cener Joze - Gojc, 3 leta strogega zapora; 

22. Kokas Joze, 3 leta in 1 mesec strogega zapora; 

23. mlad. Kokas Andrej - BarCi, 6 mesecev strogega zapora; 

24. Horvat Aleksander - Sani, 10 mesecev strogega zapora; 

25. Baranja Joze - Itam, 10 mesecev zapora; 

26. Kilcan Viljem, 6 let strogega zapora. 

Proces proti Ciganom leta 1952 se je pogosto imenoval "zadeva Kokas Ivan -
Hapi in sostorilci". Kokas Ivan - HapPS naj bi bil kolovodja "ciganske kriminalne 
zdruzbe". S sodelovanjem s preiskovalnimi organi in 5 priznanjem storjertih de
janj se je verjetno izognil smrtni kazni. So bili to edini vzroki za "omilitev" kazni' 
Je mogoce k temu se kaj dodati' Morda. Ce zelimo odgovoriti na to vprasanje, se 
moramo vrniti na zacetek pripovedi. 

Stevilo vlomnih tarvin v kmetijske zadruge v Prekmurju in v zasebne stano
vanjske hiSe v Prekmurju je bilo obdobju med letoma 1945 in 1950 "zmerno". Sto
rilci so prihajali iz razlicnih "slojev": bili so prekmurski kmetje, pripadniki razlic
nih "politicnih" tolp, tudi kaksen poslovodja kmetijske zadruge, ki je zelel na ta 
nacin prikriti lastno upravljalsko nesposobnost, se je nasel med njimi. V letu 1951 
pa se je sprozil pravi plaz vlomov v kmetijske zadruge. Vlomi so sledili 

"bliskovito drug za drugim komaj so se kriminalisticni organi vrnili z ogle
da kraja dejanja, ze jim je bil javljen nov vlom. Zdelo se je, da so organi brez 
moCi nasproti neznanim vlomilcem. Postavljali so zasede, organizirali za
upniSko mrdo, ki naj bi javljala, kje se je pojavilo ukradeno blago, toda vse 
brez uspeha. Ko so postavili zasedo v vasi, kjer so domnevali, da se bo naj
verjetneje izvrsil vlom, se je vlom sicer izvrsil, toda v sosednji vasi. Tudi pri 
poizvedbah glede pojavljanja blaga kriminalisticni organi niso imeli srece, 
saj se je za blago, 0 katerem so domnevali, da je ukradeno, izkazalo, da iz
vira iz nesumljivega nakupa ali iz prekupcevanja in podobno. V vsem letu 
1951 so v Prekmurju zaznamovali 76 vlomnih tarvin, od katerih je bilo 37 

* * * 
18 Kok~ Ivan - Hapi se jc prcd drugo svetovno vojno pisall Iahn Ivan ali Hapi Ivan. 
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vlornnih tatvin v poslovalnice kmetijskih zadrug, ostale pa v privatna stano
vanja in v vinske kleli. ( ... ) Stanje je bilo porazno, saj je bila v letu 1951 izro
pana po Prekmurju vsaka tretja zadruga."19 Problem vlomov v kmetijske za
druge v Prekmurju je bi! tako obsezen, da je postal eden glavnih proble
mov slovenske kriminalisticne sluzbe. Tudi zato, ker so se podobni vlomi 
priceli dogajati tudi drugod po Sioveniji. "Stari" policijski kadri, tisti, ki so v 
kriminalisticni policiji verjetno delovali i.e pred 2. svetovno vojno, so s pr
stom pokazali na cigane, "toda mlajsi organi se niso oprijeli njihove do
mneve. Trdili so, da so cigani v navern druzbenem redu vsi zaposleni in da 
pridno delajo."20 

"Stari" policijski kadri so pac prisegali na spoznanja klasicne "romologije", ki 
pravi: 

"Tipicne telesne znacilnosti ciganov so le-te: so vitkega stasa in ne preve
like rasli. Povprecna telesna visina je pri moskih 165,4 cm, pri zenskah 
153,2 cm. Barva koze je rumenkasta, olivno rumena, rjavkasta ali pa tudi 
popolnoma rjava. Rdecice na obrazu ni. losje so pri cistern ciganskem tipu 
blescece cmi, zelo gosli, vecinoma nekodrasti in jih nosijo ponavadi dolge. 
Ni opaziti, da bi jim lasje zgodaj posiveli ali da bi postali plesasti. Zobje so 
blescece beli in, ceprav si jih ne negujejo, so zdravi. Le pray redko in izje
moma so med njimi pojavi plavih las. 06 so skoraj vedno temne barye. 

Poleg teh telesnih zunanjih znakov so zanje znaci!ne se naslednje lastnosli: 
Zene so bogato obdarjene z otroki; kot mlade deklice so cestokrat izredno 
lepe, toda zelo kmalu odcvetijo; svojevrsten telesni duh ciganov, katerega 
ojafuje ~ prlrojena jim ne&tota (poudaril M. K), zelo mocno razvit smi
sel za orientacijo, izredno mocna rodovna zavest, po kateri se cutijo pove
zane z vsakim ciganom kat svojirn bratom, medtem ko se pred necigani po
polnoma zapirajo, njihovo miSljenje je otrocje - predmetno, kar pomeni, 
da zajema Ie predstave 0 konkretnih predmetih, ne pa abstraktnih pojmov, 
zaradi cesar nimajo nikakrsnega smisla za preteklost in zivijo iz dneva v 
dan brez skrbi za prihodnost. Cestokrat naletimo pri njih na mocno glas
beno nadarjenost, sicer pa so usmerjeni zgolj Ie na materialne koristi: 
denar oziroma dena rna vrednost je zanje merilo vsega ravnanja. K njiho
vim rasnim lastnostim spadata nadalje nagon do potovanja, ki je izprican 
skozi stoletja, ter nagon k tatvinam, kat pray tako opanmo skozl vsa sto-

* * * 
19 Ciganska vlomilska tolpa v Prekmurju je opozorila na ciganski problem v Sioveniji. Kriminalisticna slu1:ba. 
Ministrstvo za notranje zadeve Ljudskc republike Siovenijc, Ljubljana, teto Ill, st. 7 (julij 1952), str. 296. 
20 Pray tam, Str. 296. 
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letja nazaj, oba pa 8ta v zvezl z njihovo lenobo (poudaril M. K.). Cigan ima 
prirojen odpor proti trajnemu tezkemu delu in kaie veselje Ie do doloee
nih lahkih rokodelstev (npr. krpanje kotlov, brusastvo itd.), pri eemer po
kaze posebno spretnos!. V ostalem pa se moz rad predaja brezdelju in po
silja svojo zeno na prosjaeenje. Sicer pa v svojem osebnem zivljenju ni pre
vee potraten, lahko reeemo, da je precej skromen in Ie ob rodbinskih in ro
dovnih praznikih prirejajo veeje gostije. 

Lastnosti njihovega znaeaja lahko oznaeujemo kot posebno meSanico ne
cimrnosti in preprostosti, navidezne skromnosti in prave lahkomiselnosti, 
pri tern kazejo se ponizujoeo kleeeplaznost v svojem vedenju in ravnanju, 
preraeunano na to, da drugega ukanijo s svojo zvijaeo. Niti najmanj se ne 
ozirajo na resnicoljubnost, marvee lazejo predrzno, kajti ne poznajo nika
krsnega sramu. Te lastnosti znacaja dopolnjujeta se dye, in sicer masceval
nost - tudi v notranjem zivljenju ciganov igra krvna osveta se sedaj vazno 
vlog - in zlasti strahopetnost. Pojma clgan in strahopetno8t 8ta nerazdruf
ljiva (Poudaril M. K.). Vsi umori, ki so jih doslej storili cigani, so bili storjeni 
izkljueno Ie na speeih osebah, ali iz vamega ozadja ali pa s strupom. Nikoli 
fie ni cigan izvrsil umora, pri katerem bi se kot storilec moral izpostaviti ne
varnosti. Kot vojaki so vecinoma v zacetku pripravni in ubogtjivi, nagibajo 
pa se k dezertaciji. Cigani so se doslej ze eestokrat izkazali kot dobri vo
huni, kar nam potrjujejo primeri iz zgodovine. 

Pri doseganju svojega namena pokaiejo vso svojo spretnost, gibenost, drz
nost, zvijaenost, pretkanost in pozeljivos!. Le enD oviro poznajo, veter. V 
vseh razpravah 0 ciganih se poudarja, da vetra ne morejo prenasati in da so 
proti njemu tako rekoe brez moei. Drugi tatovi zelo radi kradejo v vihami 
noei, cigan pa ne, marvec se skrije, kadar veje veter. Ce je bila tatvina stor
jena v zelo viharni noei, lahko sklepamo, da jo ni izvrsil cigan."21 

Tekmo med "staro" in "novo" gardo kriminalistov je odloeilo anonimno 
pismo, ki je 18. septembra 1951 priromalo na policijsko upravo v Murski Soboti. 
Kriminalisti so pozneje ugotovili, da je avtorica pisma "!lanka, modernizirana Ci
ganka". Napisala naj bi ga iz sovraiitva do Ciganov. Se enkrat se je pokazalo, da je 
najhujsi narodni izdajalec obieajno konvertit. Takole pravi v svojem pismu Ilonka: 

"Notranjemu odseku Murska Sobota - Prosim Vas, dajte poikati tovariSa Ba
ranja Milana, kateri je v kratkem stopil v glasbo ciganov. Dajte ga poiskat 
takoj, ker ta Vam bo dosti povedal. Zadruge, ki so bile pokrajene okrog 

• * * 
21 Pray tam, str. 288-289. 
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Prekmurja, to je bil oce treh sinov in je sorodnik rimskih ciganov. 5tanuje v 
Burejcih. Oce od teh treh ciganov, ki ni bil ze dolga leta nikjer zaposlen, 
lahko Vam bo zvedet odkod se je zivel. Ta najmlajsi sin, ki je obiskoval glas
beno solo je prejemal od KLO zivilske ter oblacilne nakaznice. Vkljub temu 
on ni mogel vzdrzevati oeeta ter 3 brate. Tov. Baranja Milan je izroeil Bara
nja Misku za 3 obi eke blaga zato, da ga je sprejel v cigansko glasbo. Prosim 
dajte se informirati v Puconcih pri krojaeu Prkie ali Balazie ta Vam bo se 
bolj natancneje razjasnil, da so dali za tri pare obleke iz iste bale. Iz blaga, 
ki so ga dali krojacu so narocili naj naredi smoking obleke. Upam, da boste 
sedaj prisli do pravih tatov. Tudi v Cernelavcih je bil pri Erniji en teden kro
jae, mu je sival obleke. Toda moje miSljenje je, da krojae en teden nima kaj 
sivati za tOY. Ernija. 5troj je bil sposojen iz Murske 50bote, od tovariSa Suk 
Pleskar. Prosim, da cimprej naredite preiskavo. Nahajajo se v Ljubljani v Ne
botieniku - Baru."" 

Forenziene preiskave so se sicer nadaljevale; ko pa so v starih po licijskih kar
totekah nasli priimke Kokas, Baranja, Cener in Horvat, ki so bili poveCini doma iz 
Vance vasi in Borejcev, so se odlocili za obseino akcijo na tradicionalen nacin. 
Ker krivcev za vlome niso predhodno identificirali, so se odlocili za aretacijo 200 
Ciganov in priblizno 50 prekmurskih kmetov, 0 katerih so imeli podatke, da od 
tatov odkupujejo ukradeno blago. Moene policijske sile so 8. decembra 1951 v 
ranih jutranjih urah obkolile romska naselja Borejci, Vanea vas, Pusea in Kupsinci. 
V ranih jutranjih urah, 

"v prvem jutranjem svitu so organi zaceli 5 hisnimi pre iskavami in aretaci
jami. Vse prebivalce so izgnali iz hiS in jih uvrstili v vrste pred hisami, tako 

* * * 
22 Pray tam , SU. 299. 
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da so bili moski loceni od iensk. Ze tedaj so organi opazili, da so ciganke 
metale od sebe razno tekstilno blago. Ko so hoteli ugotoviti, kdo je blago 
odvrgel, so seveda vsi cigani trdovratno zanikali in nihce ni hotel biti last
nik odvdenega blaga. Ko so bili cigani uvrsceni v vrste, so organi zaceli s 
hisnimi preiskavami. 

Ob teh se je pokazala vsa revscina in zanemarjenost ciganov. V stanovanj
skih prostorih je vladala strahovita neeistoca in smrad. Mnogokdaj je sluiil 
isti prostor za kuhinjo, spalnico, svinjak in stranisce obenem, pa tudi za 
shrambo iivil, ki je bila najveekrat bogato zaloiena s suhim svinjskim 
mesom, belo moko, sladkorjem in podobno. Otroci so bili k1jub mrazu sko
raj popolnoma goli, odrasli cigaru, ki so zaradi starosti iiveli Ie doma, pa so 
bili sarno na pol obleceni. Ta ugotovitev je zanimiva, ce pomislimo, da je 
skozi ciganske roke slo skoraj tisoee metrov tekstilnega blaga, sami pa si iz 
tega ruso oskrbeli primerruh oblaeil. Pri preiskavah niso naSli skoraj nic 
ukradenega blaga, saj so cigani blago sproti prodajali svojim stalnim odje
malcem."23 

MED CIGANI IN PREKMURCI]E BILO PA TAKO 

Morda pa bi nekoliko bolj luciden in dobrosrcen pisec clanka nasel kaksno 
povezavo med prodajo nakradenega blaga in "bogato zaloieno shrambo". Morda 

* * * 
23 Pray tam, str. 302. 
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so Cigani blago prodajali zato, da so si nakupili zaloge hrane, s katero bi lahko 
preiiveli vsaj prihajajoco zimo. 

Vse Cigane in Ciganke, ki so jih tega dne aretirali, so nalozili na toyornjake in 

jih odpeljali v naprej pripravljene zapore v gradu Lukavci pri Ljutomeru. Otroke 
pa so pustili v romskih vaseh sredi zime beez starsev, povsem same!! Ne beez raz
loga. Posta Ii so talci!! Preiskovalci so pac racunali na to, da se bodo romske matere 
"zlomile" pod tezo odgovornosti za i ivljenje in varnost lastnih otrok. 

V tej obsezni akciji so aretirali tudi vecje stevilo prekmurskih kmetov, ki so od 
Ciganov odkupovali nakradeno blago. To so bill "vecinoma sami mocnejsi kmet
je, na celu vseh pa nekdanji trgovee in sedanji gostilnicar Kiican Viljem iz Ku
psinc. Uspeh preiskav je bil dober, kajti pri vseh so nasli vecje kolii'ine tekstilnega 
blaga. Thdi ti kmetje so bili odpeljani v grad Lukavei. Tega jutra je bilo aretiranih 
skupaj cez 200 Ijudi."24 

V preiskovalnem postopku so preiskovalci uporabili vrsto preiskovalnih teh
nik: od najbolj subtilnih do zelo grobih. V zapisu, ki smo ga ze veckrat citirali, je 
sieer stavek: "Pri tern pa je treba poudariti se to, da je bil yes njihov postopek v od
nosu do Ciganov vedno cloveski in da so uspeli doseci priznanje, ne da bi pose
gali po kaksnih surovih sredsrvih."25 Ce je to res bilo tako, zakaj so pozneje mnogi 
obtozenei na glavni sodni obravnavi preklieali izjave v preiskovalnem postopku 
in se pritozevali nad delom kriminalisticnih organov' Romi so izjavljali, da so jih 
zasliSevalci med zaslisanjem ustrahovali, silovito mucili, pretepali in trpincili ter da 
so njihova priznanja preiskovalci izsilili26 Ker tudi zapisi 0 drugih proeesih v Slove
niji v tistem obdobju opozarjajo na to, da je bilo marsikatero priznanje, milo receno, 
izsiljeno, je treba dikcijo "0 cloveskem odnosu do Ciganov" jemati z veliko mero re
zerve. Ko so se v tedanjem casu odlocili razresiti kak problem, so k njemu pristopili 
na zelo radikalen nai'in. Le zakaj bi bili Romi pri tern drugace obravnavani? 

Zapisali smo, da se je KokaS Ivan - Hapi, "kolovodja prekmurske ciganske 
bande", s sodelovanjem s preiskovalnimi organi in priznanjem storjenih dejanj, 
verjetno izognil smrtni kazni. Zastavili sma vprasanje: so bili to edini vzroki za 
"omilitev" kazni? Je mogoce k temu se kaj dodati> 

Namig za dodaten razmislek najdemo v Clanku "Ciganska vlomilska tolpa v 
Prekmurju je opozorila na ciganski problem v Sloveniji", kjer lahko preberemo 
tudi tole: 

**. 
24 PrAY tam, str, 303. 
25 Pray tam, Slr. 311. 
26 Pokrajinski arhiv Maribor, AS 116 (Okro;).no sodiSce Maribor 1945- 1952), Zapisnik 0 glavni obravnavi. K 
63/52-1017. 
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"Preiskovalni postopek je odkril ogabno in izkoriseevalsko vlogo prekmur
skih kmetov v odnosu do ciganov. Kdo je imellevji delez koristi od stevil
nih vlomnih talVin, storjenih po ciganih? Nihee drug kot prekmurski kmet
je, tada ne mali marvee srednji in veliki kmetje. Skoraj vsak cigan je imel v 
kakem kmetu odjemalca nakradenega blaga, oziroma narobe, vsak kmet je 
imel eigana, od katerega je kupoval ukradeno blago. To je ze desetletja 
stara navada teh kmetov. Zato pa je tudi res, da, kadar je cigan zaprt, pod
pira kmet njegovo druzino. Ni sicer to izdatna po moe, marvee daje eiga
novi zeni Ie toliko, da se nekako moral no oddoIzi, ker ga cigan ni izdal, da 
je kupoval od njega blago. Pri kupovanju so kmetje cigane nesramno izko
riseali, saj so blago, izvirajoee iz e nega vloma, ki je bilo v resnici vredno go
tovo 200.000.00 din ali se vee, kupili za 20.000.00 din. 

Najvecji izkoriscevalee dganov in v mnogih primerih eelo pobudnik vlo
mnih talVin je bil bivsi trgovee in sedanji gostilnicar v Kupsincih Kiiean Vi
Ijem. Pri zaslisanju ciganov so priSle na dan mnoge zanimivosti 0 njihovih 
odnosih do Kiieana. Tako so po noenem pohodu z vloma dospeli do nje
gove gostiine in ga poklieali z dogovorjenim Zvizgom. Takoj jim je odprl in 
jih odpeljal v prazno sobo, kjer so blago odlozili. Toda Kiican ni blaga niti 
pogledal, marvee jim je kar takoj povedal eeno, s katero so se cigani po na
vadi brez ugovorov strinjali, saj blaga drugam v taki veliki koliCini niti ne bi 
mogli prodati. Denarja jim ji niko li dal takoj, marvee jim je rekel naj pridejo 
naslednji dan. Ko so res prisli, jih je Kiiean najprej posteno napojil, jim za
racunaval vino po dvakrat do trikrat drazje in jim zapitek odtegnil od pla
CHa za prodano blago. Mnogokdaj pa so dgartJ odSli iz gostilne Ie mocno 
pijani, toda brez denarja. Tako je Kiican lahka seveda ogromno zasluzil. 
Dajal jim je tudi navodila, kam naj bi se vlomili in jim nakazoval posloval
nice kmetijskih zadrug, kjer imaja na zalagi se veliko tekstilnega blaga. 
Take podatke je erpal od gostilniskih gostav, ki jih je znal spretno izprase
vati ne da bi vedeli za kaj gre. ( ... ) Ostali kmetje, ki so kupovali od dganov, 
niso bili do njih pray nic boljsi. C .. ) Odnos med kupujoeimi kmeti in dgani 
so bili naravnost suzenjski. Kmetje so jih imeli taka v pesteh, da so jim d 
gani prodajali za vsako eeno."27 

* * * 
27 Ciganska vlomilska tolpa v Prekmurju je opozorila na ciganski problem v Sioveniji. Kriminalisticna slu'-ba. 

Ministrstvo za notranjc zadcve Lj udske republike S]ovcnije. Leto III, st 7 (julij 1952), s(r. 309-310. 
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Preiskovalci vlomnih tatvin v Prekmurju sa zata ugatavljali, da sa Prekmurski 
kmetje 

"pa svajem bistvu pravzaprav se slabsi ad ciganav. Bili sa trmasti, zakrk
njeni, surovi in brezobzirni. V ciganu vidijo Ie manj vredno bitje. Zivijo v 
prepricanju, da je njim davaljena vse, a ciganu nicesar, za njihave grehe naj 
adgavarjaja Ie cigani. Pri tern pa se kaieja silna verne in imaja na ustih 
vedna baga. Na vsa vprasanja preiskavalnih organav sa adgavarjali ena in 
ista "Iehka me dal sterlite ali gar vejste, ce nejsem pa nejsem kupa blaga". 
Pri tern pa sa seveda kricali, da sa se skaraj sipe tresle; kaka pasteni da sa. 
Ka sa jim pri saacenju cigani v abraz pavedali, da sa ad njih kupili blaga, 
sa se kmetje abracali da preiskavalcev in dejali: "Kaj ne, gaspadje, da ciga
nom ne verjamete, saj vidite kaksni 50."28 

Kaka pavezati evgenika, ki sma ja amenili na zacetku tega spisa, "mila" ab
sadba za "slabatnega in telesna pahabljenega, pavsem primitivnega claveka", pa 
vendar kalavadja ciganske tatinske lOlpe Kakas Ivana - Hapija ter absadba na 
smrt pastavnega in iskrivega Harvat Ivana - Limala, drugega ali tretjega na hierar
hicni lestvici? Marda se del adgavara skriva tudi v naslednji ugatavitvi kriminalis
tav, ki sa raziskavali primer "ciganske prekmurske bande": 

"Paraceni kmetje pa sa mlajse ciganke tudi graba spalna izkariScali, saj je 
imel vsakda izmed njih svaja ciganka, s katera je abceval. Ka je prisla ci
ganka v hisa kmeta beraCiti, ja je ta najprej spalna izkaristil, patem pa ji je 
dal milascina. Zata je bila pri zaslisanju mlajsih cigank mnaga primerav, 
ka je ciganka pavedala, da je "paverska" (kmecka hci). Bila pa je tudi ab
ratna, da sa si paracene kmetice izbirale za svaje Ijubcke cigane. Taka je bil 
Harvat Ivan - Limala Ijubcek prenekatere kmetice in mnaga srecnih kme
ckih acetav ziblje majhnega "Limala". Limala je pri zaslisanju izjavljal, da sa 
ga kmetice naravnast prasile za abcevanje in da jim seveda tega ni magel 
odreci."29 

Dakler sa bili spalni ad nasi na ravni "narmalnih falklarnih adnasav", tarej 
med maskim pripadnikam daminantnega narada in zenska pripadnica ramske 
skupnasti, je bila te adnase magace prikriti z abicajna hipakrizija. Da bi pa pri
padnik neeistega ramskega plemena kvaril CiSlO slavenska kri, pa je bila v papal
nem nasprotju 5 slovens kim Cistunstvom!! 

*** 
28 Pray lam, str. 310. 
29 Pray tam, str. 310. 
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SE KANCEK CINIZMA 

Na sodbo Okroznega sodisca v Mariboru z dne 17. maja 1952, opr. st. K 63/ 52-
1018 so se obsojeni pritozili na Vrhovno sodisce. Vrhovno sodisce Ljudske repub
like Slovenije je dne 30. 6. 1952 s sodbo stevilka KZ 239/ 52-430 Ie malenkostno 
spremenilo sodbo Okroznega sodisca v Mariboru. Za naso razpravo je po
membna ugotovitev, da so najtezje kazni ostale v veljavi. Resitev bi na smrt obso
jeni lahko docakali Ie s pomilostitvijo. In docakali so jo! In to kakSno! Prezidijum 
Narodne skupsi'ine FNRJ je 16. avgusta 1952 sprejel odloCitev, da se prosnja obso
jenih na smrt - Ho rvat Ivana, 
Baranja Jozefa in Baranja An
drosa - zavrne. Vendar so 
"pomilosceni" v toliko, da se 
justifikacija iZVfSi namesto z 
obesanjem, s streljanjem.31 

Smrtna sodba je bila izvrsena 
8. septembra 1952.32 

* * * 
30 Pokrajinski arhiv Maribor, AS 116 (Okro1:no sodisce Maribor 1945-1952). 

31 Pokrajinski arhiv Maribor, AS 116 (Okro1:no sodi~ Maribor 1945- 1952). Prezidium narodne skupStine 

FNRJ. p, Br. 5389, 16, avgust 1952. god, 

32 Pokrajinski arhiv Maribor, AS 1]6 (Okro1.no sodisce Maribor 1945-1952).l.judska republika Slovcnija, Minis
(rstvo za notranje zadeva. Zap. ~tev. 111-1018/4-52, doe to. september 1952. V arhivu ni podatka, kje so bili ustre

Ijcni, niti kjc so pokopani. 



158 Miron Kamae: IzvleCki iz slovenske Mromologije" 

CISTO NA KONCU SE PRIPIS 

Pogosto je mogoee slisati ali prebrati, da je zgodovina ogledalo, v katerega 
velja pogledati, ko nacrtujemo dejanja v sedanjosti. Toda problem ogledala je, ce 
si mise! sposodim pri Oscarju Wildu, da gledalec v ogledalu opazuje (opazi) Ie 
sebe. Namen prieujoeega prispevka ni bil zagovor narcisoidnega pogleda na pre
teklost, izbiranje in odbiranje iz preteklosti tistega, kar nam je pogodu, kar nam 
rabi za zagovarjanje in opravicevanje lastnega poeetja. Nase! se bo bralec pricujo
eega prispevka, ki bo deja!: pray jim je Ciganom, kaj so pa kradli kot srake; 
koneno jim je nekdo stopil na prste. Morda so kazni res hude, morda bi bila mera 
pravsnja, ce bi jim nalozili po dvajset let strogega zapora. Toda kdo bo spameto
val nepoboljsljive tatove. Ce kdo, potem je to lahko Ie trda roka. V tem duhu je 
bilo, na primer, napisano marsikatero mnenje Postaje Ijudske milice Murska So
bota, ko so bili zaproseni za mnenje 0 pogojnem odpustu s prestajanja kazni ka
terega izmed obsojenih na procesu v Mariboru. 0 Horvat )uriju, ki je bil na pro
cesu obsojen na dobrih 18 let zapora, so sestavili naslednje porocilo / mnenje: 

"Sporocamo yam, da ima Horvat Jurij, stanujoc v Vanea vasi st. 70, 3 nedo
letne otroke v starosti od 10-15 let. Te otroke prezivlja njegova za revmo 
bolna zena Marjeta. Ta de!a pri raznih kmetih, vCasih pa tudi beraei. Dru
zina zivi zelo bedno in v tezkih socialnih pogojih. Torej social no stanje dru
zine bi dopuscalo, da bi se glavarja te druzine pogojno odpustilo s prista
janja kazni, vendar pa se stem ne strinja okolisko prebiva!stvo, ki pozna ob
sojenca kot nepoboljsljivega. Sicer pa tudi dosedanje izkusnje kazejo, da s 
predcasnim izpustom na prostost ostalih ciganov - obsojencev, se njihovo 
social no stanje ni izboljsalo, kef ne iscejo zaposlitve, temvec se raje preziv
ljajo z drobnimi tatvinami. Pray Zata rnenimo, naj obsojenec prestane vso 
kazen v KPD-ju. "33 

Zgodbo je mogoce pogledati tudi z druge, Ciganske plati. Ta je neprijetna za 
marsikaterega pripadnika dontinantnega naroda. Da so Cigani kradli, drZi. Toda 
bili so Ie clen v prekupcevalski verigi, v kateri so smetano pobirali pripadniki ve
cinskega naroda. ]n ne sarno to, Ciganom so bila zaradi "prirojene" kriminoge
nosti pripisana se kazniva dejanja, ki so jih povzrocili pripadniki vecinskega na
roda. Ko imas pri roki deiurnega krivca za vse tegobe, ki tarejo tebe in / ali tvojo 
okolico, res nima nobenega smisla, da bi tratil cas in drzavni denar za poglob
Ijeno raziskovanje.34 Glavno je, da je statisticni razkorak med stevilom storjenih 

* * * 
33 Pokrajinski arhiv Maribor, AS 117 (Okrozno sodisce Maribor 1945- 1952), Zadev3: Horvat]urij, preverko 
dostavljamo. 
34 V policijskih vrstah so veckrac ugotavljali, da telijo lokalni prebivalci slovenskega pokolenja Ciganom pod
takniti kak~no kaznivo dejanje. v posebnem navodilu 0 posropanju s Cigani, ki ga je Republi~ki sekretarjat za 
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kaznivih dejanj in Stevi lom "raziskanih" kaznivih dejanj hm manjsi. 

Morda pa to niti ni najbolj ialosten del celotne zgodbe, BralClI arhivskih virov 
se najbolj priskuti del 0 grobem spolnem izko riscanju romskih deklet. Del gren
kobe odplakne Ie zapis raziskovalcev odnosov med Cigani in Siovenci v Prek

murju, ki ga je mogoce razumeti tudi tako, da so poskocni ro mski fantje poho t· 
nim Prekmurcem vracali milo za drago. V zapisu je mogoce prebrati neprijetno 
ugo tovitev, C. ',) "da mnogo srecnih kmeckih ocetov ziblje majhnega "Limala", 

* * * 
notranje zadeve pri pravillct:l 1965, je bilo p05tajam milice naroceno, da morajo v prlmerih, ce 50 za kaznlva 
dejanja osumljcni stalno nascljcni Cigani, organi Z:I notra njc zadeve kposebno skrbno ugotavljati, ee so res CI
gani storilei, kaj ti zna ni so primerL da so obean i obdolzcvali ciga ne w d i za dejanja, ki Jih o ni nisa narcdi l i. ~ 

(Arh iv Siovenije. AS 193 1. 1Ch. enola 14900. Sl. sp isa 399. Zadev3: Pastorek s cigani - navod ilo, sir. 5.) 



JESSICA 
• • • 

• • 

ROM.\:'>I( [;" (~ER."t\:-N ~ YESTERDAY r\:\D TO!).-\. 

According 10 re.'w'lrdl. NOli/a orighwle/rom tlie northern parI of/nelia, 1111t.'illg lived in /:;H· 
rope/()r cenfw'/('s. 'hey IIm'(' n!t('{/ys been slff!jct.:f to pers('I.:llfioJl, l1U1rgina/izali()1I and dis 
(:rill/illdliun '111£';" bf()O(~l' his!rJ/:J' ill GerH/{/JIY rC'{/ched its climax ill lite 1930 ... ({ud etlr~J 
40s. when ,vazis tril.!d to ('x(emlillate them ill Ihl' territories o/their h{/lll('m:e. Around hail 
{/ lIIil/foll o/Nol/1a were killed. (fnd many post-INtI' s/frl'i('o/:"; ti'er£, no! elllil/ed to any/Illall 
cial C()HI/JellS(llioll fi.JI' ({ lung period l:'{'(,1l /1'01'S£', they li'ere agoill c/isaimil1(f(C'd, ('('('n I)) 
lite highest COlfrl (~l Geml({JZl'. Qlle of 1/7(' decisiolls (~( tl/(' SlIprelll( G~r1/1(/11 COlfrt ill tl/( 
1950s U'US ('I 'ell hused (II/ tlte lv'azi (111/)/ew'. (J/l(r to jJl"' '('nl NonUijiv/II J('Ifill C( n/Jells 
tirm. /-{Otl'l.'f'e/: thl' dl'cisioll If'{lS (fIl1l1ffled il1 (11(' Jf)60s. 
"f(1(/oy Noma in GermtlllY (Ire stl"llg!?lillg agaillst ll£'U' (llIem/,ts () ·(/"..;r.:rimillatiml. A mow 
mellI/II file IIlC/II01Y of 1/1(' l1alfa million /..'i1led Nom(l 01/(/.\'0 ,,11 HIe/IUI("(' been erec ed 
in Hedill. hit/tile Ilip/wl' (/('1"111(111 po/ilicicllls rejeued the quo/III Ih( imller/edf!m/ presl 
de/If Romol! I/erzog:" opinioJl 111m like. elt"", Noma lIJld 'i/ i lo( ll'e/" l"i(' Ims of p,enoci(h 
.\I()/'(!OI'{'Y. some II/emhers (~/Ihe Sinli community {Ire IIp,a'us lit£' liS (?/Ih( term ROil/a ( I d 
Sil/Ii {/lui pre ('I" the word G.11Isies. 1i'llicll lI8tli/ suits th 111('/"('\ .. (I polillo·. )0 tlU! er£!cliol 
If tltt mOllllll/elll S IZO( to be ( "A1H!cted ill the ll{'lIr . tllIn 
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UVOD 

V Nemciji zivijo ludi Romi. Ze do/go casa. 

A. ZGODOVINA 

Glede na jezikovne primerjave Romi izvirajo iz severozahodne Indije1 Prve 
skupine Romov in Sintoy so zapustile svojo indijsko domoyino v zacetku 4. sto
letja.> Danes zivijo Romi v vseh evropskih driavah. Po ocenah jih je po celem 
svetu cd osem do dvanajst milijonov. Trenutno so Rami s priblizno osmimi mili
joni pripadnikov najvecja etnicna manjsina v Evropski uniji. Njihovo tocno stevilo 
ni znano, med drugim zaradi dolge zgodovine diskriminiranja, ki je privedlo do 
tega, da sami neradi razkrivajo svojo identiteto.3 Razen nekaterih drzav, ki so nji
hovo prisotnost tolerirale, so bili Romi skoraj povsod preganjani in diskrimi
nirani. 

Nemska skupscina je med letoma 1496 in 1498 Rome oznacila kot izdajalce kr
scanskih dezel, turske ovaduhe in prenasalce kuge. Cesar Maximilian I. jih je leta 
1500 oznanil za ,divjad za odstrel. (nem. Vogelfrei), Georg II. Saski jih je leta 1661 
obsodil na smrt, Cesar Karl VI. pa je leta 1721 ukazal unicenje vseh moskih Romov 
in pohabljenje vseh zena in otrok (rezanje uses). Cesarica Marija Terezija je leta 
1761 uvedla prepoved porocanja med Romi, hkrati pa so vsem Romom odvzeli 
otroke, stare nad 5 let, in jih dali v rejo neromskim druzinam4 0 hudih represali
jah v tern obdobju po roeajo tudi iz Nizozemske, Svedske in Norveske.5 V osman
ski drzavi so bili mnogi Romi zasuznjeni.6 

V 19. stoletju se je njihov polozaj rahlo izboljsal, vendar Ie regionalno in ob
casno. Tako so bili npr. Romi v Romuniji tudi uradno reseni suzenjstva. V nekate
rih deieJah so bili odpravljeni posebni zakoru, ki so dotlej legalizirali njihovo dis
kriminacijo in preganjanje.7 

* * * 
1 Scle ob koncu 18. stoletja jc ncm~ki etnologJohann Christian Christoph Rudiger potegnil vzporcdnice s sc

vernoindijskimi jcziki in stem uspcl dokazati, da Rami izvi,djO iz Indijc. Prim. Heinschink; Kars:1, Romani Wort 
fur Wort, 12. 
2 Rajko Djuric, Ohne lie/mat - olme Grab: Die Geschichle der Roma tmd Simi. 1996,45. 

3 Maybury-Lewis, Nalional Geographic Atlas der V6lker. 2002, 2] 3. 

4 Fonseca, lJegrabt mich aufrechl - Auf den Spuren der Zigeuner. 1996, 307-311. 

5 Prim. Report on the situation of Roma and Sioti in the OSeE area; http.JIwwwosee org/doclJ
meoIS/ hcoml2000103f241 co pdf. 

6 Djuric, Die Geschich/e der Roma und Sin/i. 1996, 82. 

7 Se vedno obstaja zakonsko diskrimioiranje Romov: VPrandji so bil i Romi zakoosko obvczan i imcti vedno pri 

sebi _antropometricno osebno izkaznico«. V izkaznici so bili podatki 0 telesnih merah, obseg prsnega ko~a, 

dolfina lcvega u~esa, posamczni pmi, itd. Se dandancs jih zakon obvczuje, kljub francoskcmu drfavljanstVlJ, 
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Pod nacionalsocialistii'rum rezimom je po vsej okupirani Evropi sledilo siste
maticno preganjanje in unicevanje Romov. Ocenjuje se, da je bila med letoma 
1933 in 1945 pobitih okoli pol milijona Romov. Sele leta 1982 je prislo do spravlji
vejse politike, ko je kancler Schmidt z vodjo opozicije Kohlom priznal, da je bilo 
preganjanje in unicevanje Romov in Sintov med nacionalsocialisticno diktaturo 
genocid.B 

Zakaj je do priznanja prislo tako pozno, morda lazje pojasnita primera sodnih 
odloi'b nemskega vrhovnega sodisi'a, ki sta odraz miselnosti nemske pravne 
stroke v petdesetih in sestdesetih letih, pa tudi danes ta miselnost mnogim, ial, ni 
tuja ... 

B. ODSKODNINA ZA ROME IN SINTE 

Sto tisoi'i Romov so bili deportirani, mui'eni, zlorabljeni kot predmet medicin
skih poskusov, nasilno sterilizirani in usmrceni. Ureditev odskodnin za zrtve naci
onalsocializma je bil eden izmed pogojev za umik zavezruskih sil z obmoi'ja ne
kdanje Zahodne Nemi'ije.9 To ie vnaprej ni obetalo nii' dobrega, saj odskodnina 
zrtvam ni bila dana prostovoljno, temvei' pod prisilo. Kopica formalnosti, neu
godni ro ki, pisni zahtevki, ocene izvedencev lO ipd. so otezevali izterjavo odsko
dnin, se zlasti Romom. Nepismenost, nepoznavanje pravic, nemogoce zahteve za 
izdajo vloge, vse to je Romom ie od sam ega zai'etka onemogoi'alo izterjavo od
skodnin. ll 

Poleg restriktivne in za irtve neugodne zakonodaje, praktii'nih in birokratskih 
omejitev, se tudi sodna praksa ni posebej izkazala. 

* * * 
da morajo imcti posebnc zvezke, ki jih morajo mesecno predlo!iti. I-Ikrati pa so njihove gospodarske aktivnosti 
omejene. 

8 BT. Drucks. 912360 vam 21. Dezember, Anrwort def Bundesregiefung auf die groBe Anfrage zur Lage und 
Forderu ngen der Sinti und Roma und anderer Gruppen. 
9 DOrte Marten·Gouhold, l)er Schutz der Sinti und Noma in der Bundesrepublik Deutschland als ethnische 
Minderheit gem. Arl. 3 Abs. 3 GG. 1998,65. Oberleitungsvertrag vom 26. februar 1952, BGB!. II 1954,57, 181, 
191. 
10 Izvedcnci, na primer, ki so ocenjcvali poskodbe, so bili nekdanji zdravniki, na katerih ukaz so med vojno iz
vajali swrilizacijc, prim. DOrte Manen-Gotthold, Der Schutz der 5inli und Roma in der Bundesrepubfik Deut· 
schland als etlmische Minderheitgern. Art. 3 Abs. 3 GG. 1998,84. 
11 Ursula KOrber, Die Wiedergutmachung und die .Zigeunerc. Betlrtlge zur 'Iationalsozialistischen Gerund
heits· UM Soztalpoltltik. Bd. 61988,165-175; Christian Pross, Wiedergutmachung: Der Kkinkrieg gegen die 
Opfer. Frankfurt am Main 1988, 105. 



Razorave in aradivo Ljubljgna 2005 5'- 47 163 

ODSKODNINSKA ZAKONODAjA MED LETOMA 1953 IN 196512 

Leta 1953 je bil sprejet prvi odskodninski zakon na zvezni ravni - Bundeser
ganzungsgesetz / Zvezni dopolnilni zakon, v nadaljevanju BEG.13 Omenjeni 
zakon je v prvem clenu doloeal, kate re osebe so upraviCene do odskodnine, in 
sicer tiste, ki so bile preganjane zaradi svojega protinacionalsocialistienega politi
cnega preprieanja, zaradl rase, vere ali svojega svetovnega nazora. Ta definicija je 
postala temeljna za vse nadaljnje odskodninske zakone in je imela v omenjenih 
odloebah osrednjo vlogo. 

Pogoji za pridobitev odskodnine so bili zelo ozki, zakon je bil v mnogih ozirih 
neprimeren, zato je billeta 1956 sprejet nov zakon, ki je upravieencem pridobitev 
odskodnin olaj,al z dodatno vsebino.14 Tudi ta zakon je imel se stevilne pomanj
kljivosti, zato so leta 1965 sprejeli novega in hkrati dokoncnega (Bundesentschad
igung-Schlussgesetz I5), ki velja se danes in dokoneno ureja vse zahtevke irtev na
cionalsocializma. 16 

Poleg vseh navedenih zakonov so odskodnine urejali tudi drugi zvezni in de
ielni zakoni, pa tudi drugi predpisi. 

II. SOD A PRAKSA 

Kot je zapisano v uvodu, sodna praksa ni bila Romom pray nie nakionjena, 
ravno obratno: Nemsko vrhovno sodisce je odloealo, ali je bila deportacija 2.500 
Romov in Sintov v okupirano Poljsko leta 1940 opravljena iz rasnih razlogov in bi 
tako spadali med upravieene do odskodnine po § 1 BEG (. .. zaradi rase .. .)17 

Sodisee je odlocilo, da prizadeti Romi in Sinti ruso bili deportirani zaradi ras
nih razlogov, temvec zaradi njihovih asocialnih lastnosti . Tako so Romom in 5in
tom odrekli skiicevanje na prvi elen BEG, saj naj jih ne bi rasno preganjali.18 Stem 
so Romi in Sinti ostali brez odskodnin. 

V obrazloiitvi je bilo navedenih vee razlienih argumentov. Med njimi so bili 
tisti, s katerimi so se sklicevali na okroznico vodje 55 Heinricha Himmlerja z dne 

* * * 
12 Einen OberbHck aber die .W iedergutmachungsgcsetzgebungc: hnp/fwwwrewj hll-berljn delonlinelfbjlar

lides/ odf fileslO212lcbmano-rjchter pdf. 

13 BGB!. 1. 1953, 1387 ff, 

14 Zakon je na primer poslavil nove, ugodnejse datumskc pogoje in pogoje glede prebivaoja na obmocju ZRN. 

15 BGB!. 1965 I, 1315 ff. 
16 Done Marten-Gotthold, Der Schutz der Sinli lmd Roma tn der BundesrepubUk Deutschland als ethnische 
Minderheit gem. Arl. 3 Am, 3 GG. 1998,70. 

17 BGH, Urteil vom 7. 1. 1956, RechlSprechung zum Wicdcrgutmachungsrecht 1956, 113. 114 (v nadaljevanju: 

BGH, RzW). 

18 BGH, RzW 1956, 113. 114. 
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8. 12. 1938 0 prevemivnih in varnostnih ukrepih policije, ki pa naj ne bi imela 
rasne podlage. 

Drug dokument, na katerega so se v obrazlozitvi sklicevali, pa je brzojavka oz. 
depesa uprave za drzavno varnost z dne 17. 10. 1939, ki govori 0 tern, da Romi in 
Sinti iz preventivnih razlogov ne smejo zapu!icati svojega kraja bivanja, da bi jim 
onemogoeili spijonazo19 

V tej odloebi je sodisce sklenilo, da so bili Romi in Sinti preganjani zaradi ras
nih predsodkov !ide od 1. 3. 1943. Stem dnem je prieela veljati Himmlerjeva od
redba iz Auschwitza z dne 16. 12. 1942. Odskodnine za Rome zaradi preganjanja 
so po mnenju sodisca mogoce sele po tern datumu.20 To pomeni, da je nemsko 
vrhovno sodiSce potrdilo "pravo« nacionalsocialistov in stem tudi kriminalizacijo 
Romov in SintoY, ki so se vedna veljali za asocialne in nevarne za splosno varnost 
inmir. 

Ta odloeba vrhovnega sodisea je sprozila stevilne kritike v literaturi in pravni 
stroki. Prislo je tudi do odlocb ddelnih sodise,21 kjer so bila zastopana drugacna 
stalise. kot jih je zastopalo vrhovno, ki pa so jih na vrhovnem sodiscu bodisi za
vrnili ali pa so izrazili odklonilno mnenje.22 

Tako je leta 1963 priSlo do delne revizije odlocbe vrhovnega sodiSca. Ugoto
vila je, da bi ,Iahko bili Romi in Sinti preganjani tudi pred 1. 3. 1943, med drugim 
tudi zaradi rase. [ ... ) najkasneje od leta 1938 so bili sprejeti ukrepi proti Ciganom 
ne samo iz vojaskih in varnostnopoliticnih, temvee tudi iz rasnopoliticnih moti
vav ... «23 

Sodisce pa je vseeno se naprej zastopalo mnenje, da so bili Romi in Sinti pre
ganjani tudi zaradi njihove asoeialne narave,2. s eimer je bila odlocba iz leta 1956 
glede kriminalizacije Romoy in Sintov Ie relativizirana in ne revidirana25 , 

Sele 10 let od zacetka veljavnosti BEG jim je bilo po odlocbi vrhovnega sodi
sea, ki je ugotovilo, da so bili Romi in Simi vsaj od leta 1938 preganjani zaradi rase, 
prvie omogoeeno dobiti odskodnino. 

* * * 
19 RzW 1956. 114. 
20 Dorte Marten-Gouhold, Der Schutz der Sinli urld Roma in der Bundesrepubfik Deutschland a/s ethnische 
Minder/Wit gem. Art. 3 Abs. 3 GG, 1998,76. 
21 OLG Oldenburg, RzW 57, 357; OLG K61n, RzW 59, Bei!. 11, OI.G Hamburg, R",W 59.121, OI.G FrankfUrl, Ur
tei! v. 16.05. 1958,2 U ]93/57. 
22 Napr. 13GB v. 25. 2. 1959 (odlocba ni bla objavljena) in BGH, RzW, 59, 388. 
2313GB, RzW, 1964, 209, 210. 
2413GB, laW, 1964,209,210. 
25 DOne Marten-Gotthold, lJer Schutz der Simi und Roma in der Bundesrepublik Deutschland als ethnische 
Mtnderhelt gem. Arl. 3 Abs. 3 GG. 1998,77. 
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V tem prispevku gre za prikaz Ie delcka eelotne odskodninske problematike, 
s katero so se morali soocati Romi in Sinti. Pray te odlocbe dobro kazejo, kako 
slab je bil eeloten polozaj za Rome in Sinte ze na samem izhodiscu. Vrhovno so
disce je z najvisje ddavne instance okrivilo Rome in Sinte za njihove tegobe, pri 
tern pa je kot temelj za svojo odloCitev uporabilo nacionalsocialisticno (ne)pravo. 
Romom in Sintom pa so stem odrekli moznost uveljavljanja pravice do odsko
dnine. 

Priznanje pravie je bil sarno eden mnogih kamenckov, potrebnih za tlakovanje 
njihove dolge poti do odskodnine. 

C. AKTUALNA PROBLEMATlKA 

»Kraj tiSine in razmBljanja« naj bi, po nekajkratnih nasprotovanjih, pisalo na 
novonacrtovanem spomeniku v blizini Reiehstaga, ki naj bi ga postavili priblizno 
500.000 pomorjenim evropskim Romom in Sintom. Po skoraj desetletnem roma
nju od Poncija do Pilata bi v zacetku leta 2004 koncno moralo biti vse nared za za
cetek njegove postavitve. Mednarodno priznani umetnik Dani Karavan je zasno
val model za spomenik v obliki fontane in zvezde. 

2. julija 2002 je bil po pogovorih Osrednjega sveta nemskih Sintov in Romov 
(v nadaljevanju OSNSR) s takratnim ministrom za kulturo Julianom Nida-Rume
lingom sklenjen dogovor 0 kraju, osnutku in napisu. Uporabljen naj bi bil citat ne
kdanjega zveznega predsednika Romana Herzoga. Ta je 16. marca 1997 ob obisku 
heidelberskega kulturnega in dokumentacijskega centra nemskih Romov in Sin
tOY povedal naslednje: .Genocid nad Sinti in Romi je bil storjen iz enakih rasnih 
motivov, z enakim naklepom, z enako voljo po nacrtnem in dokoncnem unicenju 
kot nad Judi. Na eelotnem vplivnem obmocju nacionalsocialistov (po Evropi) so 
sistematicno morili eele druzine od najmlajsih do najstarejsih., Vseeno pa se je 
pricakovani zacetek gradnje se naprej zavlaceval. 

Zdajsnja ministrica za kulturo in medije, dr. Christina Weiss, je na zacetku leta 
2005 napis zavmila. Sprva se ji je zdela sporna raba besed Sinti in Romi, in tudi, 
po njenem mnenju, neupraviceno enacenje genocida nad Romi in Sinti z genoci
dom nad Judi. Pri rabi imen Sinti in Romi naj bi bile nekatere sku pine (npr. Kale 
in Manush) izvzete. Predlogi Ministrstva za kulturo in medije so obsegali oznacbe 
od .cigani mesanci in cigani, do angleske besede 'gipsy •. OSNSR,26 zastopan 

* * * 
26 Za zastopanje svojih inceresov so se Romi v Ncmt iji organizirali v zdru1:enja in dc1.elne zvczc. Devct talclnih 
dezelnih zvez jc povezanih v .osrednji svct nemskih Sintov in Romov (OSNRS)., h katerim spadajo rudi USla

nove, kot so zveza _Ookumentarni in kulturni center nemskih Sintov in Romove in cudi veqe zveze na lokalni 
ravni. OSNRS je l':lanica Fcdcralislicnc unijc cvropskih narodnih skupnosti (FUENS), ki je osrednja organi7,.3-
dja narodnostnih manjsin in tradicionalnih (avlohtonih) narodnih skupnosli v Evropi. Na evropski ravni se za 
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preko Romani Ross, odlocno zavraea te predloge in vztraja na rabi Herzogovega 
citata. 

Ministrico za kulturo podpira stevilcno precej manjsa Zveza Sintov, ki je spre
jela oznacbo »cigan« in naj bi jih taksna oznacba na nacrtovanem spomeniku ne 
motila. Vendar pa se, zanimivo, organizacija Zveza Sin tOY / Sinti-Allianz, gotovo z 
razlogom, ne imenuje Zveza Ciganov. 

V vsakem primeru bi bilo primemeje, ce bi politika pustila Rome, da se sami 
odloCijo, kako bodo imenovani na tako pomembnem spomeniku. Trenutno sta
nje je spet nekaksen status quo. Zadeva visi v zraku, od marca 2005 ni nobenih 
novosti. 

Kar se tice spornega izenacevanja genocida nad Rami in Sinti tef genocida 
nad Judi, ki mati rninistrico, pa so si zgodovinarji v glavnem enotni, da so si Sinti 
in Romi ter Judje pod nacionalsocializmom delili enako usodo. Hierarhizacija 
sku pin zrtev nacionalsocializma je neumestna, do zrtev nespostljiva, pa tudi skra
jna neokusna. 

SKLEP 

Polozaj in zivljenje Romov skozi zgodovino sta bila tmova. Pravzaprav se nji
hoy poloiaj do danes ni bistveno spremenil. Med ljudmi se beseda .cigan, se 
vedno uporablja kot pejorativen (slabsalen) izraz za nekoga, ki krade, goljufa, se 
ne umiva ipd. Ljudje imajo se danes enake predsodke, kot so jih imeli v srednjem 
veku. Njihov poloiaj je v vecini driav se neurejen, politika pa se povsod otepa 
ukvarjati z njihovimi problemi. 

Predstavitev dela romske problematike v tern clanku prikazuje, kako se Romi 
se danes spopadajo z naklepno diskriminacijo, kako so v druzbi se vedno margi
nalizirani in se jim dobesedno odreka temeljne clovekove pravice, kot da niso 
ljudje. 

Romi (v Nemciji) so se vedno, kot kaiejo primeri odlocb nemskega vrhovnega 
sodisca in aktualen problem postavitve spomenika v Berlinu) kontinuirano zrtve 
diskriminacije in degradacije tako s strani najvisjih instanc driavnih organov kot 
tudi s strani politikov. 

,[Romi] ... so se vedno narod, za katere veljajo enake vrline kot za vse drugena
rode [ ... J. dostojanstvo, ponos in skrb za bliinjega jim je pomembno kot vsem 
drugim ljudem drugih narodov sveta.,27 

* * * 
pravice Romov zayzemajo med drugimi cudi European Roma Rights Centre in Committee on Romani Emanci
pation. V postopku ustanovnega kongresa mednarodnc organizadje Sintoy in Romoy, ki jc billcta 1971 y 1.00-

donu, je bila ustanovljcna _Romani-Union I Romska zveza_. 1'a ima ad leta ]979 v OZN posvetovalni status. 
27 Djuric, Die Geschichte tier ROmLl und Sinti: Predgovor. 
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UYOD 

Y mnogih drzavah zahodnega sveta obstajajo velike razlike med rasnimi in et
nicnimi skupinami, ki tvorijo prebivalstvo teh drlav. Te razlike se pojavljajo v 
mnogih vidikih druzbenega in politicnega zivljenja. Tako obstajajo razlike pri 
stopnji izobrazbe, razlike v osebnih dohodkih in bogastvu, razlike v dostopu do 
stanovanjskih objektov, razlike v dejanskih moznostih najema kreditov, razlike pri 
delezu priprtih in obsojenih oseb. Obstaja veliko moznih razlag za tovrstne raz
like. Ena izmed tovrstnih razlag pa je, da prihaja do etnicne diskriminacije. Ta raz
laga postane se posebej pomembna, ko domet in velikost razlik ter ponavljajoci 
se vzorci ustvarjanja teh razlik nakazujejo, da obstaja vec vrst etnicne diskrimina
cije, ki se vedno znova pojavljajo in obnavljajo na stevilnih podrocjih druzbenega 
zivljenja. 

Pojav etnicne diskriminacije je v zadnjih letih ponovno v ospredju, predvsem 
v sklopu ukrepov, ki so jih drZave zahodnega sveta sprejele, da bi zajezile teroris
ticne aktivnosti in preprecile teroristicne oapade. Procesi in tehnike odkrivanja 
potencialnih teroristov, predvsem pa ustvarjanje profilov v tovrstna dejanja vple
tenih posameznikov,' so lahko predmet ali soustvarjalec rasne, etnicne ali verske 
diskriminacije. Zaradi obce sprejetega prepricanja, da morajo biti tovrstni meha
nizlni in postopki etnicno, [asoo in versko nevtralni, se med drugim ponovno po
sveca velika pozornosti etnicni diskriminaciji, njenim pojavnim oblikam in pred
vsem ugotavljanju njenega morebitnega obstoja. 

Drugi povod za povecanje zanimanja za preucevanje etnicne diskriminacije iz
vira iz pozornosti, ki so jo organi Evropske unije v zadnjem desetletju namenili 
urejanju medetnicnih odnosov. Predvsem je bila ta pozornost ocitna na podrocju 
trga delovne sile.' Razlogi, ki se obicajno navajajo v podporo tovrstnemu pocetju, 
so politicno in/ali ekonomsko obarvani. Raznolikost delovne sile npr. omogoca, 
da se v najvecji meri uporabljajo ve!icine in spretnosti, ki so na razpolago v dolo
ceni druzbi. To omogoca vecjo gospodarsko rast in posledicno blaginjo vseh 

* * * 
• Ta prispevek je del doktorskc discrtacije Sare Brezigar n Fakulleti za drutbenc vedc. 

1 Rasno ali etnicno profiliranjc jc proces prerdctanja, v katerem so posamczniki, ki pripadajo doloecni popu

Jaciji (npr. vozniki, pilati, uslu~bcnd na vlakih, itd.), izbrani na podJagi svoje rasnc ali ctnicnc pripadnosti (in 

ponavadi vidnih znacilnosti); prciskujejo jih, da bi ugotovili, ali so zagre~ili oziroma namcravajo zagrc~iti zlo

Cin (National Rescach Council 2004). 

2 Clan ice Evropske unije so sc ob ~tcvilnih priloinostih in v stevilnih temeljnih dokumentih izrekle lOper ka

kr~no koli obliko diskriminacije, vcckrat tudi eksplicitno zoper diskriminacijo na ctnicni ali rasni osnovi. Dr-

2ave Evropskc unije so sc npr. v trinajstcm clenu "Pogodbe 0 ustanovitvi Evropske skupnosti (Offictaljourna/ 
C 325, 21. december 2(02) zavezalc k boju lOper rasizem in ksenofobijo. Podobno je Ministrski svet sprejel 

Direktivo Ministrskega sveta 2000/ 43/EC 0 enaki obravnavi ne glede na rasno ali ctnicno pripadnost in Dirck

tiva Ministfskega sveta 2000/78/EC 0 enaki obravnavi pri zaposlovanju. 



II 

170 Sara Brezigar: EtniCoa diskrimiogcija Dq Irgu delovne sile 

prebivalcev dolocenega teritorija ali driave (Corporate Diversity 2005). Zato tudi 
Smernice za zaposlovanje, ki jih je Svet Evrope v Helsinkih sestavil 10. in 11. de
cembra 1999, poudarjajo potrebo po ustvarjanju taksnih pogojev, da bo (evrop
ski) trg delovne sile deloval vkljucujoce in ne izkljucujoce. V ta namen v omenje
nem dokumentu Svet Evrope priporoca pripravo celovitega sklopa politik lOper 
diskriminacijo posebnih sku pin, kat so npr. etnicne manjsine. Pray taka v pream

buH Direktive 0 enaki obravnavi (2000j43jEC) Svet ministrov Evropske unije po
udarja, da lahko diskriminacija na etnicni ali rasni osnovi (v nadaljevanju etnicna 
jati rasnal diskriminacija) prepreCi doseganje ciljev 0 nizki brezposelnosti in vi
sokem socialnem varstvu, narascajocem standardu in kakovosti zivljenja te f eko
nomske in socialne kohezivnosti in solidarnosti. Dopuscanje etnicne in rasne dis

kriminacije lahko ovira Evropsko unijo pri njenem razvoju kot obmocje svobode, 
varnosti in pravicnosti. 

Nazadnje je etnicna diskriminacija na trgu delovne sile razvitih drzav postala 
medijsko zanimiv pojav po nedavnih dogodkih v Franciji. Zaradi nasilnih izbru
hovl v stevilnih predelih Francije so se v osrcju razprave ponovno pojavile et
nicne manjsine, predvsem imigranti in njihovi potomci, njihov polozaj v fran
coski druibi (in njihove moinosti za zaposlitev v Franciji) pa je postal osrednje 
notranjepoliticno vprasanje. Dogodki so ponovno postavili v ospredje telO, da so 
politike za preprecevanje in odpravljanje diskriminacije bistvenega pomena pri 
zagotavljanju socialnega miru in preprecevanju etnicnih konfliktov na vseh rav
neh. V osrcju diskurza 0 medetnicnih odnosih se pojavljajo mehanizmi preprece
vanja in odpravljanja etnicne diskriminacije ter ocene njihove uspesnosti. To pa 
je tudi v skladu s Simonovimi (2004, 81) ugotovitvami, da se vprasanje diskrimi
nacije pojavi na politicnem dnevnem redu neke druibe takrat, ko se pojavi zavest 
o obstoju tega problema v druibi in zaradi mobilizacijskih kampanj. Zdi se, da je 
tako v Franciji kot tudi drugod po Evropi etnicna diskriminacija produkt zastarel
ega modela, ki ga je francoski filozof Jean-Paul Dolle v dnevniku Liberation 15. 
oktobra 1990 ubesedil takole: "NtiS potiticni sistem}e vse bolj podoben sistemu an
tienih grskih mestnih drzav: popolnoma demokraticen za popolne drzavljane (to 
ie, za cistokrvne Francoze), toleranten do mesticev (bogatih tujcev), zaprt za bar
bare (revne tujce). » Nedavna dogajanja pa kaiejo, da ni zastarel Ie politicni sis
tern, temvec celoten koncept urejanja medetnicnih odnosov, ki temelji na kon
ceptu nacionalne driave (Ireland 1994,269). 

* * * 
3 Gre za nerede, ki so se jeseni 2005 pojavili v Franciji in ki so jih povzrocali predvscm mladi, zapostavljcni pri
seljenci iz Afrike in Azije ler potomci priseljencev. Rezultat teh nemirov je bilo vee kot 1500 aretiranih Ijudi, vee 
kot 6.000 za1.ganih vozil in nckaj smrtnih 1.rtev. Dnevni easopisi iz tega obdobja ponujajo natanenejSe podatkc 
o neredih, ki so sc prenehali ~ele po uvedbi izrcdnega slanja, policijske ure in po ~tevilnih pozivih k miru 
(vkljueno s fatvo proti nasilju). 

s 
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Posebna pozornost pri odkrivanju etniene diskriminacije V postopkih boja 
zoper terorizem ter napori Evropske unije pri ustvarjanju politik za prepreceva
nje in odpravljanje etniene diskriminacije lahko postanejo visokoleteei cilji brez 
praktiene vrednosti. To seveda Ie v primeru, da imajo Ie malo skupnega z dejan
skim urejanjem medetnicnih odnosov in ne zmorejo urejati problemov, ki se po
javljajo v druzbenih odnosih. Obstaja torej nevarna moznost, da postanejo poli
tike za prepreeevanje in odpravljanje etniene diskriminacije bolj podobne pobo
inim ieljam kot pa orodjem za druzbene spremembe. Ta nevarnost pa temelji na 
razliki med okoliseinami, ki naj bi obstajale (ali bi zeleli, da obstajajo) in za katere 
pripravljamo politike, ter dejanskimi okoliseinami. Zato born v tern prispevku 
poskusila osvetliti nekaj dilem, ki se pojavljajo pri preueevanju etniene diskrimi
nacije na trgu delovne sile in ki izvirajo iz tega razhajanja med dejansko logiko 
trga delovne sUe in temeijnimi kamni opredeijevanja etniene diskriminacije. V ta 
namen born v prvem delu prispevka poskusila osvetliti pojem etniene diskrimi
nacije in specifienega trga delovne sile, ki ga born vzela v pretres - t. j. notranji trg 
delovne sile. V drugem delu prispevka born na kratko predstavila metode ugotav
Ijanja etniene diskriminacije. V tretjem delu prispevka pa se born posvetila etnieni 
diskriminaciji na notranjemu trgu delovne sHe in predstavila nekaj dilem, ki se 
pojavljajo pri ugotavljanju njenega obstoja. 

ETNICNA DISKRIMINACI]A IN TRG DELOVNE SILE 

"Izvajati" diskriminacijo med dvema osebkoma ali skupinama pomeni med 
njima ustvarjati razliko (What is Discrimination 2005). Negativni prizvok besede 
diskriminacija se nanasa na formal no ali neformalno uvrseanje Ijudi v skupine. Pri 
tern se cianom vsake skupine dodeljuje posebne in ponavadi neenake pravice in 
dolznosti (What is Discrimination 2005). Ciani vsake skupine so delezni razlic
nega ravnanja oziroma je postopanje Z njimi razlicno od postopanja 5 ciani dru
gih skupin. 

Diskriminatorno ravnamo takrat, ko z neko skupino na podlagi rasne ali et
niene pripadnosti, spola, veroizpovedi, narodnosti, spolne usmerjenosti, politie
nih prepricanj, fizicnih znacilnosti ali katere druge znacilnosti ravnamo manj 
ugodno kot z drugo. Etniena diskriminacija se torej nanasa na etnieno pripadnost 
ali etnienost kot lastnost posameznika, ki je - in zaradi katere je - uvrscen (ali se 
uvrsea) v skupino, ki je podvr:1ena diskriminaciji. 

Etnii'na diskriminacija" je torej diskriminacija zoper etniene sku pine. Obstaja 
vee oblik etnicne diskriminacije in razliena podroeja, na katerih se pojavlja. Na 

*** 
4 Smiselno je na tem mCstu opozoriti, da v tern prispcvku ves cas uporabljam pojem etnicna diskriminacija, re. 
prav bi bil kdaj bolj primeren ali sprejemljiv rudi pojem rasna diskriminacija, saj se vecina doslej citiran ih do-
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etnicno diskriminacijo lahko naletimo na podrocju solstva, trga delovne sile, iska
nja ustreznega prebivalisca, ravnanja drzavnih organov, pri politicni participaciji 
- skratka, na stevilnih podrocjih druzbenega zivljenja. V tern sestavku se born 
omejila na dileme Ie v eni domeni druzbenega zivljenja, t. j. na pojav etnicne dis
kriminacije na trgu delovne sile, natancneje na notranjem trgu delovne sileo Et
nicna diskriminacija se namrec pojavlja tako na zunanjem trgu delovne sHe - torej 
medorganizacijskem - kot tudi na notranjem trgu - torej intraorganizacijskem.5 

Na medorganizacijskem trgu delovne sile se lahko etnicna diskriminacija pojavi 
kot oviranje pri pridobivanju zaposlitve, na notranjem trgu delovne sile pa v pos-

* * * 
kumentov nana~a na rasno in ernicno diskriminacijo, v nadaljevanju uporabljena in citirana literarura pa se vca
sih celo navezuje Ie na rasno in ne na etnicno diskriminacijo. Ratcliff (1994, 6) ponuja naslednje pojasnilo a 
uporabi pojmov etn icna diskriminacija in rasna diskriminacija: v nekalcrih okoljih se clnicnost al i etnicna pri
padnosl ujXlrabljata kot sinonima za raso ali rasno pripadnosl. Tako Ratcliff (1994, 6) ugotavlja, da obslaja v 

Veliki Britaniji nekak~na srameilj ivost na podrocju jayne polilike pri uporabi pojma rasa, in zato se Pakistance, 
Indijce, Nemcc, Kitajce naslavlja z nazivom etnicnc manjsine ali manj~inske etn icnc skupnosti. V driavah, kat 
so npr. Ncmcija ali Izrael, se zaradi holokavsta striktno izogibajo pojma rasna pripadnost in uporabljajo pojem 
etnicna pripadnost (Ratcliff 1994, 6). V naspratju s tcm pa v Zdru1.enih driavah Amerike, ad koder izvira ludi 
veliko studij in leoreticnih okvirov 0 diskriminaciji, jc govora predvsem 0 fasni diskriminaciji. Podobno pol i
tiko kat Zdru1.cne driave Amerike imajo predvsem driave, kjer je mocan imigracijski tok iz aZijskega svela in 
kjCf je med prebivalstvom prccejkn de1ei lemnopottcga prebivalstva (National Research Council 2004, 2). V 

teh primerih je ctnicna diskrirninacija vcasih nekak~en podpojcm rasne diskriminacije. Tako se npr. v Zdru1e
nih dr2avah Amcrikc pod naziv rasna diskriminacija vkljucuje tudi emicna diskrirninacija, ki postavlja ob bok 
Aziatom, crnskim Americanom, domorodnim Americanorn se ~pansko etnicno manj~ino ali t. i. Latinos. Razlog 
za lak~no oprcdelilcv je dejstvo, da je diskriminacija, ki jo oznal":ujemo za rasno, prizadc1a tudi to elnicno sku
pi no in da obstaja med pripadniki etnil":ne manj~ine dokaj zamegljeno razumcvanje 0 razlikah med rasno in 
elOicno pripadnostjo. Thdi definicija, ki se uporablja v primeru ZDA za rasno pripadnost, ima veliko skupnih 
tock z ctnicno pripadnostjo, ki temelji na skupnern poreklu, skupnern zgodovinskem spominu in vidikih sku
pinske identilete, ki temeljijo na skupnem jeziku, veri, poselitvenemu prostoru , I ... J (Blumer 1986, 54). 

Rasa 1 ••. 1 je subjektivni druzbeni konstrukt, uteme
ljen na opafenih ali pripisan ih znaCilnoslih, ki so 
pridobile dru1.beno relcvanten pomen. 

Race is a complex concept, best viewed for social 
science purposes as a subjective social construct 
based on observed or ascribed characteristics that 
have acqu ired socially Significant meaning. (Natio
nal Research Council 2004, 2) 

Bistvena razlika med ctnicno in rasno diskriminacijo je v razmerju rued subjektivnim in objeklivnim: med ob
jcktivnimi, opaznimi znaki, zaradi katerih okolica nekoga prBteva v manj~ino, in subjeklivnim samooprede\je
vanjem posarneznika kOt pripadnika manj~ine. Dtroci azijskih manj~in , crncev, mulali in mestici ne morcjo 
enostavno zrcducirati etnicnosti na raven osebne odlotitve. Njihove vztrajajoee fizicne razlike v primerjavi z 

be1ci in enako vztrajna diskriminacija, ki se opira na te vidne razlike, jim postavlja ovirc na poti delovne mobil
nosti in popolnega sprcjetja v neko druzbo (Portes et al. 2003, 6). 'Ib irna scveda negativen vpliv na etnRne 
identitetc, ambicije in tudi Solski uspch otrok teh irnigrantov (Lopez in Stanton-Salazar 200]; Fernandez-Kelly 
in Curran 200t). 
5 Posamczniki med svojo delovno dobo gradijo svojo kariero, ki sc urcsnicuje s spreminjanjem delovnega 
mesta in delovnih zadol1;itev. Vcasih pride do te spremembe tako, da posameznik spremeni organizacijo, v ka
teri je zaposlen, spct drugic napredujc na drugo delovno mesto v isti organizaciji. V prvem primeru se torej 
sprehaja po zunanjem trgu delovne sHe - medorganizacijskem. V drugem primcru pa nastopa na notranjem 
trgu delovne sile, kjer se za napredovanje sooca "Ie ali predvscm z drugimi uslu1.benci iste organizacije. 
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topkih napredovanja, nagrajevanja in pri moznostih izobrazevanja. V tem se
stavku se born torej omejila na obravnavo notranjega trga delovne sile,6 ali pove
dano drugace, na delovno okolje posameznika. 

OBLIKE IN VRSTE ETNICNIH DISKRIMINACI] 

Med oblikami etnicne diskriminacije srecujemo v druzbenih vedah najpogos
teje locitev na neposredno in posredno diskriminacijo (Migrants, Minorities and 
Employment 2003, 9) ali na neenako obravnavo in obravnavo na osnovi nezado
voljivo opravicenih dejavnikov, ki ustvarja neenake uCinke. V nadaljevanju bom 
poskusila pojasniti te stiri pojme. 

o neenaki obravnavi (disparate treatement) na etnicni osnovi govorimo ta
krat, ko se s pripadnikom ene etnicne skupine ravna manj ugodno kot s pripad
nikom druge etnicne skupine v podobnem polozaju in ko zaradi tega posamez
nik utrpi negativne ali skodljive posledice. S pravnega vidika prihaja do neenake 
obravnave na etniC':ni podlagi npr. takrat, ko se z nekom ravna manj ugodno za
radi njegove etnicne pripadnosti - torej, ko sta mu npr. onemogocena zaposlitev 
ali napredovanje, ker pripada doloceni etnicni skupini. Zelo podobna tej defini
ciji je definicija neposredne dlskriminadje. V skladu z 2. clenom Direktive 0 rasni 
enakosti.(2000/ 43/EC) prihaja do neposredne diskriminacije takrat, 

ko se z enD osebo ravna manj ugod
no na podlagi etnicnega porekla, kot 
se ravna / je ravnalo / bi ravnalo z 
drugo v primerljivi situaciji. 

Where one person is treated less fav
ourably than another is, has been of 
would be treated in a comparable si
tuation on grounds of [ ... J ethnic ori
gin. 

o obravnavi na podlagi nezadovoljivo opravicenih dejavnikov - poleg etnicne 
pripadnosti - ki etnicno skupino postavlja v manj ugoden polozaj in ima med et
nicnimi skupinami neenak uCinek (disparate impact), govorimo takrat, ko posa
meznika, pripadnika ene etnicne sku pine, obravnavamo drugace na podlagi de
javnikov, ki tega razlicnega ravnanja ne opravicujejo v zadostni meri. Tako lahko 
obstajajo npr. politike ali prakse napredovanja, ki pripadnikom etnicnih manjsin 

*** 
6 Definicija notranjega trga delovne sHe (internal labour market) praviloma zajema opis dclovnega razmerja, 
ki v tern primeru obsraja rued organizacijo in njenimi uslu1.bcnci. To razmerje temc[ji na dolgorocncm, veckrat 
partnerskem odnosu med usluzbencem in organizacijo. Formalna pravila in postopki opredeljujejo delovna 
razmerja, vkljucno z vi~ino oscbnih dohodkov, ki so primarno vezani na doloeeno delovno mesto in ne na pO
samcznika. NOlranji trg dclovne sHe veckrat obsega clemente starostne prednosti na podlagi dclovne dobe v 
organizacij i. Delovna mcsta organizacija rnje zapolnjujc z napredovanjem posarueznikov, ki t.e delajo v orga
nizaciji, kG[ pa s pridobivanjcm novih kadrov ~od zunar (Baron in Kreps 1999, 167-168). 
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bolj kot pripadnikom vecinskega naroda otezujejo napredovanje V delovnem 
okolju. V tern primeru je pomembno poudariti, da dejavniki nimajo nic skupnega 
z etnicno pripadnostjo, njihov ucinek pa ni etnicno nevtralen. S pravnega vidika 
je raba tovrstnih dejavnikov protizakonita, ce Ie ne obstaja nek dovolj trden in 
opraviCljiv poslovni razlog. 

V skladu z 2. clenom Direktive 0 rasni enakosti (2000/43/EC) je posrednadlskr!
mlnadja 

na videz nevtralen predpis, kriterij ali 
postopek, ki postavlja osebe z dolo
cenim etnicnim poreklom v pose ben, 
manj ugoden polozaj v primerjavi z 
drugimi osebarni. 

Where an apparently neutral provi
sion, criterion, or practice would put 
persons of ethnic origin at a particu
lar disadvantage compared with 
other persons. 

Posredna in neposredna diskriminacija se pomembno razlikujeta v dveh vidi
kih. Prvic: neposredna diskriminacija se v bisIVU nanasa na namerna dejanja, ki 
nameravajo skoditi posamezniku ali skupini (Migrants, Minorities and Employ
ment 2003, 9). Pri preprecevanju in odpravljanju posredne diskriminacije pa je 
poudarek na zagotavljanju objektivne, dejansko obstojece enakopravnosti, ne 
glede na to, da se z vsemi ljudmi ze ravna enako, brez namernih dejanj, ki izvirajo 
iz rasizma (Migrants, Minorities and Employment 2003, 9). Drugic: pri odpravlja
nju neposredne diskriminacije se v bisIVU zavzemamo za to, da bi postale osebne 
lastnosti "nevidne". Na tak naein zagotavljamo, da so postopki nevtralni, ker se ne 
dotikajo nedovoljenih kriterijev. V nasprotju stem pa strernijo aktivnosti, ki pre
precujejo, odkrivajo in odpravljajo posredno diskriminacijo, k temu, da bi postalo 
vidno to, kar je obicajno nevidno. Odkrivamo torej to, kar povzroca diskrimina
cijo v na videz nevtralnih postopkih in pravilih. 

Poleg omenjenih oblik diskriminacije - posredne in neposredne, ki sta rele
vantni na podrocju druzbenih ved, obstaja vee vrst etnicne diskriminacije, ki jih 
je treba upostevati pri ugotavljanju etnicne diskriminacije. Raznolikost etnicne 
diskriminacije se kaze v stevilcnosti disciplin, ki jo proucujejo. Tako je etnicna dis
kriminacija pojav, s katerim se ukvarjajo stevilne discipline, kat so pravo, ekono
mija, psihologija, politologija, sociologija in statistika. Pri ugotavljanju, ali v dolo
ceoi druzbi obstaja etnicna diskriminacija, je treba upostevati vse omenjene zna
nosti in vede, ki dopolnjujejo njene razne pojavne oblike. Ni torej presenetljivo, 
da lahko v literaturi zasledimo opise stevilnih vrst etnicne diskriminacije. V studiji 
Migrants, Minorities and Employment (2003, 9) avtorji tako npr. navajajo poleg 
neposredne in posredne oblike diskriminacije se "institucionalno diskrimina
djo", ko jayne ustanove delujejo diskriminatorno, in <lpravno diskriminacijo", t.j. 
diskriminacijo na podlagi statusa imigranta ali tujca, posredno ali neposredno, na 
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podlagi pravnega reda. "Statisticna diskriminacija" oznacuje pojav, do katerega 
pride zaradi napacne predpostavke 0 popolni informiranosti in posplosevanja 
lastnosti sku pine na posameznika. Statisticna diskriminacija nastopi takrat, ko se 
posameznik ali organizadja odlocata 0 posamezniku (ali drugi organizadji) na 
podlagi splosnih preprieanj (Arrow 1973; Coate in Loury 1993; Lundberg in Startz 
1983). Tovrstna diskrirninadja je osnovana na prepricanjih, ki odsevajo dejanske 
porazdelitve znaCilnosti med razlicnirni skupinami. Ceprav se zdi tovrstno po
cetje racionalno in ekonomsko upraviceno, je nesprejemljivo in nezakanito pri 
postopkih, kot so npr. zaposlovanje ali napredovanje. Gre narnrec za uporabo 
znacilnosti skupine za sprejernanje odloCitev 0 posamezniku. 

Poleg statisticne diskriminadje National Research Council (2004, 56) izpostav
Ija se tri tipe diskriminacije, ki se nanasajo na vedenje posameznikov in organiza
cij. Te so: namerna diskriminacija, subtilna diskriminacija in diskriminacija, ki je 
vpeta v organizadjsko kulturo in jo sestavljajo diskriminatorne prakse teh organi

zadj. V nadaljevanju born pojasnila, kako se te tri vrste diskrirninadje navezujejo 
na notranji trg delovne sile in na delovno okolje. 

Namema, eksplldtna dlskriminadja in predsodki se pojavljajo v petih stop
njah: besedni antagonizern, izogibanje, segregadja, fizicni napad in iztrebljenje 
(Allport 1954).7 Besedni antagonizern lahko skupaj z nebesednimi oblikami sov
rastva ustvarja sovrazno vzdusje v delovnem okolju (Essed 1997; Feagin 1991). Be
sednim in nebesednim oblikarn sovrastva sledijo resnejse oblike skodljivega rav
nanja, kot je npr. oviranje pri zaposlitvi ali onemogocanje pridobivanja zaposlitve 
(Dovidio et a1. 2002; Fiske 1998). Becker (1971) in za njirn se rnnogi drugi razisko
valei (Borjas in Bronars 1989; Bowlus in Eckstein 2002) so ugotavljali, kako nega
tivna nastrojenost do medrasnih stikov - ki jo Becker imenuje cut za diskrimina
djo - vpliva na trg delovne sile in na visino plac. lzogibanje druzbenih kontaktov 
(Pettigrew 1998) je na prvi pogled zelo nedolino dejanje, vendar pa se, ce se po
javlja na vec zivljenjskih podrocjih, mnozi in lahko privede do dolgorocne segre
gadje. To lahko postane se posebej problernaticno v okoliscinah, kjer je rnreienje 
zelo pornernbno, kot npr. pri napredovanju znotraj organizacije (National Rese
arch Council 2004, 57). V segregacijo lahko sodi npr. zanikanje enakih rnoznosti 
pri napredovanju. 

Narnerna diskrirninacija je po zakonu prepovedana in v zahodnih druzbah 
ostra zatrta, saj je enakopravnost ne glede na etnicno, rasno ali versko pripadnost 

*** 
7 Poudariti jc treba, da gre za lesrvico, ki jo je Allport ( 1954) pripravil za rasno diskriminacijo, in ne spccifi~no 
cmi~no diskriminacijo, ccprav lahko lesrvico uporabimo tudi na primcru cmicne diskriminacije. 
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temeljna vrednota teh druzb. V osrcju namerne diskriminacije se pojavljajo pred
sodki, ki se ne prelevijo nujno V diskriminacijo. Ker je diskriminacija prepove
dana, predsodki pa ostajajo neizkoreninjeni, se lahko zaradi njihove trajnosti po
javljajo nezavedne in subtilne oblike diskriminacije. Te oblike diskriminacije 
imajo veckrat potuho in podporo v medijskih predstavitvah, ki neugodno pred
stavljajo manjsinske etnicne skupine. Na trgu delovne sile se tovrstna diskrimina
cija lahko pojavlja kot locevanje sluzb na primerne ali manj primerne za doloceno 
etnicno skupino. Tako je lahko pripadnik etnicne manjsine v doloceni organiza
ciji "primeren" za vratarja, soferja ali raznasalca poste, vendar "manj primeren" za 

stike s strankami, z javnostmi ali s kljucnimi kupci. Subtllna dlskrlmlnadja ne te
melji na postavljanju pripadnikov druge (manjsinske) etnicne sku pine v slabsi 
polozaj, temvec na enostavnem privilegiranju ljudi, ki sodijo v veCinsko etnicno 
skupino (Brewer in Brown 1998). V subtilno diskriminacijo sodi tudi efekt strica 
Toma - kjer do druge etnicne sku pine posameznik ne goji custev sovraStva ali an
tipatije. Te sku pine ne spostuje, vendar jo ima celo rad n. nekakSen ocetovski, po
kroviteljski nacin (National Research Council 2004, 60). Pristaja torej na ugodna 
stalisca do te skupine, vendar z nekega vzvisenega, superiornega polozaja. 

Subtilna diskriminacija je posebej pomembna, ker nam pokaze, da za to, da 
neka etnicna skupina postane zrtev etnicne diskriminacije, niso potrebna nega
tivna dejanja in obnasanja ter neugodna pravila in postapki. Postopki, pravila in 
obnasanje so lahko Ie "bolj naklonjeni" vecinski etnicni skupini. Tako se lahko 
npr. pri odlocanju 0 napredovanju nekega pripadnika etnicne manjsine v delov
nem okolju ugotovi, da je sicer delaven, prizadeven, dober clan organizacije, ven

dar mu za napredovanje na doloceno delovno mesta manjkajo nekatere vescine. 
Pri odloeanju 0 napredovanju pripadnika veCinskega naroda pa se manjkajoce 
vescine poskusa kompenzirati z dodatnim izobrazevanjem in usposabljanjem 
(National Research Council 2004, 60). V tern primeru gre dejansko za subtilno dis-
kriminacijo, kjer se pripadniku veCinske etnicne sku pine, ki je v podobnem zacet
nem polozaju kot pripadnik manjsinske etnicne sku pine, dejansko pomaga bolj 
kot pripadniku manjsinske etnicne sku pine. 

Nazadnje je treba upostevati se diskriminacijo, ki je vpeta v tkivo organizacij. 
Organizacije tezijo k temu, da odsevajo prepricanja in predsodke ljudi, ki delajo 
v njih. Organizacija pa deluje na podlagi pisanih in nepisanih pravil, ki se pona
vadi razvijejo na podlagi preteklih izkusenj. Ta pravila so lahko na prvi pogled 
nevtralna, vendar lahko ustvarjajo drugacno obravnavo zaposlenih po etnicni pri
padnosti ali imajo enostavno neenak llcinek na razlicne etnicne sku pine. To dis
kriminacijo, ki je dejansko vpeta v organizacijske procese in jo je zelo teiko od
kriti, zasledimo tudi pod nazivom struktuma dlskrlmlnadja (Lieberman 1998). 

Ze iz tega kratkega in povrsnega pregleda oblik in vrst etnicne diskriminacije 
je razvidno, da se vrste in oblike diskriminacije ne Ie dopolnjujejo, temvec tudi 
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prekrivajo. Institucionalna in strukturna diskriminacija se prekrivata, velik del po
javnosti teh diskriminacij pa sodi v posredno diskriminacijo. Veasih je teiko ugo
toviti, za katero vrsto in obliko diskriminacije v nekem primeru gre, saj se vrste in 
oblike diskriminacij prepletajo, njihov ueinek pa se lahko celo mnoii. Se bolj 
problematieno pa je, da je veasih zelo teiko presoditi oziroma ugotoviti obstoj et
nicne diskriminacije in izmeriti njene razseznosti. Kako vedeti, ali v doloceni or
ganizaciji, t. j. na njenem notranjem trgu delovne sile, obstaja etniena diskrimina
cija in kako jo izmeriti? 

Preden born na specifienem primeru notranjega trga delovne sHe odgovorila 
na to vprasanje, je morda smiselno podati nekaj podatkov 0 mogocih naCinih 
ugotavljanja in merjenja etniene diskriminacije. 

UGOTAVLJANJE IN MERJENJE ETNICNE DISKRIMINACIJE 

Ugotavljanje in merjenje etniene diskriminacije je izjemnega pomena iz dveh 
razlogov. Prvie, ker je 0 pojavu, ki ga preucujemo, smiselno in zelo uporabno 
imeti kak dokaz, pokazatelj ali vsaj dvoumen znak, da ta pojav obstaja. In drugie, 
ker se na podlagi teh podatkov pripravljajo po!itike za preprecevanje in odprav
Ijanje diskriminacije - po!itike, ki so sredstvo za izboljsanje druibene integracije 
manjsin, in ki preprecujejo, da bi se etnienost povezovala s slabsim druibenim 
poloiajem, ki je temelj etnienih konf!iktov in rasizma (Castles 2002, 163). Da 
lahko tovrstne po!itike eim bolj uspesno prepreeujejo in odpravljajo etnicno dis
kriminacijo, morajo temeljiti na zanesljivm podatkih in predpostavkah, ki odse
vajo realno stanje na podroeju etniene diskriminacije. 

V okviru razlienih ved in znanosti so se uveljavHe stiri temeljne sku pine metod 
ugotavljanja etnicne diskriminacije: poskusi v laboratorijih; studije na terenu; ana

!ize anket in poroeil drugih administrativnih popisov; analize podatkov, ki so bili 
pridobljeni z opazovanjem, in naravni poizkusi (National Research Council 2004, 
5). S pomoejo teh metod je mogoee pojasniti razliene vidike in lastnosti etnicne 
diskriminacije v doloceni druibi. S poskusi v laboratorijih npr. ugo tavljamo ver
jetnost, da se v dolocenih oko!iseinah pripeti etnieno diskriminatoren dogodek. 
Z njimi predvsem preucujemo in preverjamo modele, ki ponazarjajo miselne pro
cese Ijudi, ki vodijo v diskriminacijo. 

Raba studij na terenu je najbolj pomembna na podrocju stanovanjskih po!itik. 
Revizija ali parno testiranje se odlicno obnesejo pri merjenju diskriminacije na 
omejenih trgm nepremienin. Tako se npr. pri istih nepremieninskih agencijah 10-
eeno oglasijo popolnoma primerljivi pari pripadnikovvecinskega in manjsinskega 
etnicnega porekla. Drugi primer rabe tovrstne metodologije za odkrivanje et
nicne diskriminacije je v zvezi z zaposlovanjem. S pomocjo parnega testiranja je 
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mogoce ugotoviti, kako se obnasaja delodajalei. Delodajalei prejmejo iivljenje
pise, ki so si po izkusnjah in izobrazbi kandidatov podobni, ti pa se razlikujejo po 
imenu in kraju rojstva na tak naCin, da je razvidno, da je eden izmed njiju pripad
nik veCinske etnicne skupnosti, drugi pa manjsinske.8 Sibka tocka teh studij je nji
hova eticna spornost, sa; temeljijo na domnevni prevari. 

Bogat nabor spremenljivk ponujajo tudi zbiri podatkov na driavni ravni, kot 
so npr. stopnja izobrazbe, tip zaposlitve, visina dohodkov in zdravstveno stanje. 
Te spremenljivke pa lahko vplivajo na posameznikov poloiaj v druibi. Zaradi ste
vilcnosti teh spremenljivk nam ti zbiri podaikov pomagajo oceniti in razumeti, 
zakaj se pojavljajo razlike med druzbenim in politicnim poloiajem posameznih 
etnicnih sku pin. Pomagajo torej odkrivati vzroke etnicne diskriminacije. 

Domet etnicne diskriminacije nam pomagajo razumeti poroeanja pripadnikov 
etnicnih manjsin 0 odnosu do njih te r izpovedi 0 domnevnem dozivljanju etnicne 
diskriminacije. Domet in oblike etnicne diskriminacije pojasnjujejo tudi porocila 
o diskriminatornih dejanjih v administrativnih zapisih. Tovrstno raziskovanje na 
podrocju etnicne diskrirninacije je izjemno pomembno, saj se pojavne oblike 
predsodkov in diskriminatornega obnasanja s casom spreminjajo in postajajo 
subtilnejse. Treba je torej oblikovati vedno nove in spremenjene obI ike raziskoval
nih vprasanj 0 etnicnih odnosih in domnevnih izkusnjah etnicne diskriminacije. 
Tovrsna porocanja in zapisi nam pomagajo predvsem ugotoviti, kje se pojavlja et
nicna diskriminacija, in preveriti, koliksen je domet, s katerim diskriminacija pri
speva k razlikam med rasnimi in etnicnimi skupinami. Za ugotavljanje obstoja dis
kriminacije potrebujemo predvsem kvalitativne, za preverjanje dometa diskrimi
nacije pa kvantitativne podaike. S prvimi ugotavljamo, kje se sploh pojavlja diskri
minacija, z drugimi pa, kolikSen je njen obseg. 

Na ravni metod je treba poudariti, da obstajajo (zakonsko dolocene) omejitve, 
ki raziskovalcem v stevilnih evropskih driavah preprecujejo, da bi prisli do zanes
Ijivih, trdnih pokazateljev 0 stanju na podrocju etnicne diskriminacije. Vzemimo 
kot primer preucevanje posredne diskriminacije, kjer npr. na videz nevtralen 
predpis ali kriterij postavi osebe z dolocenim etnicnim poreklom v manj ugoden 
poloiaj v primerjavi z drugimi osebami. 

Preprecevanje in odpravljanje tovrstne etnicne diskriminacije torej temelji na 
predpostavki, da obstajajo npr. doloceni kriteriji, ki posredno povzrocajo etnicno 
diskriminacijo. Te posledice merimo na podlagi merjenja polozaja etnicne skup
nosti v primerjavi s primerjalno (npr. vecinsko) etnicno skupino (Simon 2004, 

* * * 
8 $cvcda tovrstne ~rud ije merijo Ie ncposrcdno vrSlO diskriminacije in ne povedo, koliko slutb dejansko do
bijo pripadniki etnicnih manjsin. Rezultat teh ~tudij je, da diskriminacija obsraja, oi pa jasno, koliko je je in tc 
je je dovoli, da bi v ta namcn nekaj Slorili. 
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18). Ce zelimo posredno etnicno diskriminacijo prepreCiti in odpraviti, moramo 
ugotoviti, kateri so ti na videz nevtralni, a vendar dejansko diskriminatorni krite
riji, predvsem pa je treba popisati preucevane subjekte na podlagi etnicne pri
padnosti. Preucevanje posredne etnicne diskriminacije torej zahteva (predpo
st.vlja) definicijo sku pin na podlagi "prepovedanih"9Iastnosti, popisovanje posa
meznih lastnosti in njihovo zbiranje v primerjalne tabele, ki omogocajo ponazo
ritev skupin. Treba je ugotoviti statisticne razlike in diferenciale ter pokazati rele
vantne lastnosti / razlike na podlagi primernih kazaleev. Tako lahko ugotavljamo 
neugodno obravnavo dolocenih etnicnih sku pin, ne da bi za to morali dokazovati 
pose ben diskriminatorni namen in ne da bi identificirali mehanizme, ki povzro
cajo diskriminacijo. Obstojeca razlika v rezultatih in nepojasnjenost njene na
rave lD ze nakazuje obstoj posredne diskriminacije. Tezava je seveda v tern, da so 
podatki 0 etnicni pripadnosti sila kocljiva zadeva, njihova raba in pridobivanje pa 
cesto zakonsko omejena. Pri preucevanju posredne diskriminacije nas lahko torej 
pomanjkanje temeljnih podatkov 0 etnicni pripadnosti in zakonske omejitve v 
zvezi z zbiranjem in njihovo rabo znatno omejujejo. Z vidika metodologa / razis
kovalea je torej imperativ za zbiranje P9datkov 0 etnicni pripadnosti zelo mocan, 
malodane neobhodno potreben za posredovanje tistih zanesljivih in trdnih poka
zateljev, ki so potrebni za sprejemanje politik na podrocju preprecevanja in od
pravljanja etnicne diskriminacije. Posredno diskriminacijo lahko torej ugotav
Ijamo na podlagi negativnih posledic za osebe, ki naj bi pripadale etnicni ali rasni 
skupini. 

Podatki 0 etnicni pripadnosti so pomembni za nadziranje in razumevanje raz
vijajoCih se razlik in trendov med razlicnimi etnicnimi skupinami (National Rese
arch Council 2004, 4). Velika ovira za preprecevanje in odpravljanje etnicne dis
kriminacije je pomanjkanje obcutljivih podatkov. Zastavljene ukrepe in politike je 
treba tore; snovati, ocenjevati in preucevati z upostevanjem tega, da so zaradi 
pomanjkanja podatkov rezultati relativni, ce ze ne po pol noma vprasljivi. Pojavi se 
paradoks, ki ga je Komisija za rasno enakopravnost na Dun.ju ubesedila takole: 

••• 
9 Mcd "prepovedaneB iaslnOSli lahko sodijo etnicno poreklo, etnicna pripadnost, ctnicna pripadnost star~ev, 
barva kofe, matcrni jezik, ipd. 
]0 Dejstvo je, da obstajajo razlikc med etnicnimi skupinami - visje stopnje revWne, brezposelnost, slanovanj

ska segregacija, nitja povprecna izobrazba. Te razlike pa same po sebi se ne pomenijO, da gre za ernicno dis

kriminacijo. Lahko so rczultat zgodovinskih ucinkov rasnega in emicncga izkljucevanja in diskriminacijc, ki Sc 
vedno uCinkujcjo, lahko so na delu drugi dcjavniki ali kombinacija sedanje in pretekle diskriminacije in dru

gih dejavnikov. Teme1jni namen merjenja etnicne diskriminacije je zato ugotavljanje vzrokov za razlicnc izide. 

Razlicne metode so pri prikazovanju, ali bi bi] obstojeCi negativni izid za posameznika drugacen, ce bi bila nje

gova ctnicna pripadnost drugacna, razlicno uspdnc. To jc tako, ker je diskriminatorno dejanje te1.ko ncpo

srcdno opaziti in ga je zato ueba ugotavljati posredno, oziroma 0 njem sklepati na podlagi rega, ali bi bi! ob
stojeci negativni izid za posameznika drugacen, ce bi bila njcgova cmicna ali rasna pripadnost drugacna. Zata 

ima vsaka metoda prednosti in slabosti pri ugorav[janju vzrocnosti, da je ncugodcn izid rczultat etnicno ali 

rasno utemeljenega diskriminatorncga obnasanja. 
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"Voditi politiko enakopravnosti, ne da bi spremljali etnicne pripadnosti, je isto, 
kot da bi stremeli k dobremu finanenemu upravljanju, ne da bi poznali financno 
stanje" (Migrants, Minorities and Employment in the United Kingdom 2002, 37). 

Pa vendar, ce odmislimo zgolj raziskovalno-metodoloski vidik, obstaja zelo 
mocan imperativ tudi zoper tovrstno zbiranje podatkov. Poleg :i.e navedenih kul
turnih in zgodovinskih razlogovll za zavracanje zbiranja teh podatkov obstaja se 
nek vsebinski razlog. Kategorizacija na rasni ali etnicni podlagi lahko namrec 
sproia rabo stereotipov in vodi v diskriminatorno vedenje (Bargh et aI. 1996). Po 
eni strani raziskovaIec potrebuje dm boljse podatke za preucevanje etnicne dis
kriminacije, kar vodi v pripravo politik za preprecevanje in odpravljanje etnicne 
diskriminacije. Vendar pa - paradoksalno - lahko z zbiranjem tovrstnih podatkov 
povzroea se dodatno kategorizacijo, ki lahko vodi v krepitev etnicne diskrimi
nacije. 

Poleg pomanjkanja zaielenih podatkov 0 etnicni pripadnosti, ki so temelj od
krivanja etnicne diskriminacije na podlagi raziskav, popisov, administrativnih po
roeil, ipd. se teiave pri odkrivanju etnicne diskriminacije pojavljajo tudi pri meto
dah, kjer se uporabljajo porocanja in izpovedi 0 primerih diskriminacije. Se pose
bej kadar je diskrirninacija zelo subtilna, je raziskovaIec zelo hitro na spolzkih t1eh 
percepcij in obcutkov, ki jih je teiko spremeniti v objektivna dejstva za pripravo 
politik. Kako meriti, ali se pripadnika etnicne manjsine sodelavci namerno izogi
bajo zato, ker pripada doloceni etnicni skupnosti? In ali se ga ne izogibajo zato, 
ker ni prijeten, prijazen, je sovrazno razpolo:i.en, ima defenzivno dr:i.o do sodelav
cev, se ne zna primerno obnasati, ne skrbi za osebno higieno in urejenost, itn.? 
Kako "to" pravkar opisano situacijo primerjati z drugo, kjer je oseba vsaj pri
bliino enako sovrazno razpolozena, neprijazna, neprijetna, ima neko defenzivno 
drio do sodelavcev, se ne zna primerno obnasati, ne skrbi za osebno higieno in 
urejenost, vendar pripada veCinski etnicni skupini? Ne glede na to, zakaj se ga iz
ogibajo, ostane dejstvo, da ima lahko tovrstno obnasanje sodelavcev na posamez
nika hude posledice pri vkljucevanju v delovno okolje, pozneje pa pri napredo
vanju, ocenjevanju storilnosti, nagrajevanju, morda celo pri odlocitvah 0 morebit
nem odpuscanju. 

Vsa ta vprasanja postanejo se bolj pereca pri raziskovanju notranjega trga de
lovne sileo Ko raziskujemo etnicno diskriminacijo v Ie eni domeni, kot je npr. no
tranji trg delovne sile, namrec pozabljamo na etnicne diskriminacije v drugih do
menah, ki lahko v vecjem delu celo pojasnjujejo diskriminacijo v tej domeni. Po
novno se za trenutek vrnimo na ugotovitev, da razlike v izidih glede na etnicno 
pripadnost niso zadosten dokaz za velikost ali celo prisotnost etnicne diskrimina-

* * * 
11 Glej opombo 4. 



Razprqve in grgdivo ljubliana 2005 sl. 47 181 

cije v kateri koli posebni domeni (National Research Council 2004, 48). Te razlike 
so lahko rezultat katerega koli dejavnika ali skupka teh dejavnikov, ki lahko ali pa 
tudi ne vkljucuje rasno ali etnicno diskriminacijo v tej domeni. Tako lahko npr. et
nicna neravnovesja na trgu delovne sile (npr. pri visini osebnih dohodkov, pride
bivanju zaposlitve, odstotku brezposelnosti) odsevajo razlike v kakovosti sol in 
uspesnosti med solanjem bolj kot katero koli namerno etnicno diskriminacijo na 
trgu delovne sileo Razlike na trgu delovne sile so torej lahko odraz etnicne diskri
min.cije v tisti domeni v tistem casu (razlike v osebnem dohodku), vendar tudi 
etnicne diskriminacije v predhodnih interakcijah (npr. pretekle izkusnje na trgu 
delovne sile) in v drugih domenah, kot je npr. llsposabljanje (National Research 
Council 2004, 49). Ne glede na to pa nam vztrajna prisotnost in obnavljanje razlik 
po etnicni pripadnosti pomagajo razumeti, kateri dejavniki povzrocajo to razliko, 
in ugotoviti, ali se med njimi pojavlja tudi etnicna diskriminacija. Ceprav nam to
vrstni primeri lahko pokazejo, da ne prihaja do diskriminacije, nas napeljujejo na 
to, kaj opazovati, kje iskati vzroke teh razlik in nas usmerjajo v razmisljanje, ali do 
diskriminacije prihaja v drugih domenah zivljenja. 

Ob upostevanju teh metodoloskih znaCilnosti preucevanja etnicne diskrimina
cije born v nadaljevanju predstavila dileme, ki se pojavljajo pri ugotavljanju, pre
ucevanju in merjenju etnicne diskriminacije na notranjem trgu delovne sHe. Prva 
dilema izhaja iz temeljnega paradoksa, ki postavlja v konflikten polozaj politike 
za preprecevanje etnicne diskriminacije ter postopke in prakse, ki zagotavljajo 
maksimalno uCinkovitost organizacije. Druga dilema izhaja iz izmuzljivosti et
nicne diskriminacije pri poskusih njenega odkrivanja. Tretja dilema pa izhaja iz 
posebnega polozaja, ki ga ima v clovekovem zivljenju sluzba, ki jo opravlja. 

1. DILEMA: PARADOKS DISKRIMINATORNOSTI 

Prva dilema, s katero se srecujemo pri odpravljanju etnicne diskriminacije na 
notranjem trgu delovne sile, je paradoks diskriminatornosti. Diskriminatornost je 
po eni strani temeljni kriterij procesov napredovanja in nagrajevanja, ki omogo
cajo uspesno delovanje organizacije. Po drugi straill pa je diskriminatornost po 
na videz nevtralnih kriterijih temeljni povzrocitelj etnicne diskriminacije. V nada
Ijevanju born pojasillla, v cern je bistvo paradoksa diskriminatornosti. 

Notranji trg delovne sile ni "pravi" trg, temvec vsebuje kar nekaj elementov hi
erarhicnega ustroja organizacije. Posamezniki npr. napredujejo v skladu z doloce
nimi pravili in po doloceni "Iestvici". Vendar se za vsako napredovanje potegujejo 
skupaj s sodelavci, ki ustrezajo kriterijem za zazeleno delovno mesto. V idealnem 
primeru delovno mesta zasede llsluzbenec, za katerega arganizacija presodi, da 
je najprimernejsi. Izbira pravega, najbolj primernega kandidata je veekrat za
pleten postopek, kjer kandidate primerjajo med seboj in na razliene nacine 
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poskusajo izbrati najbolj primernega. Tehnike,'2 s katerimi poskusajo izbrati naj
primernejsega kandidata, morajo biti dovolj diskriminatorne, da izpostavijo Ie 
ena osebo, ki je za to delovno mesta najprimernejsa. Diskriminatornost je na
mrec ena izmed kljucnih lastnosti tehnik pri izbiri kadra za doloeeno delovno 
mesto (GoHan 2001, 9). Ta lastnost doloea, ali je tehnika dovolj uCinkovita, da bi 
jo organizacija uporabljala. 

Kadar ima organizacija na razpolago vee kandidatov, ki ustrezajo kriterijem za 
doloceno delovno mesto, praviloma te kriterije zaostri ali dopolni, dokler ne os
tane Ie najprimernejsi kandidat. Oblikovanje kriterijev ni vedno enostavno in vea
sih vplivajo na odloCitev malenkosti, ki so navidezno popolnoma nevtralne, pa 
vendar potencialno etnieno diskriminatorne. Nekdo lahko iz izbora izpade zato, 
ker ima zaradi svojega etnienega porekla ali drugega maternega jezika poseben 
naglas, ker se zaradi svoje veroizpovedi oblaCi in obnasa nekoliko drugaee kot ve
eina v doloeeni druibi. Te "malenkosti" pa so lahko dodatni kriteriji, ki jih organi
zacija uporabi pri izbiri najbolj primernega kadra za npr. stike s strankami, pro
dajne sestanke, stike z javnostmi, ipd. Ce je okolje organizacije diskriminatorno 
do etnienih manjsin, ee organizacija meni, da stranke diskriminirajo ali bi lahko 
diskriminirale pripadnike etnicnih manjsin, potem bo posebej pozorna, da ne bo 
zaradi etniene pripadnosti svojih usluzbencev v slabsem polozaju v primerjavi z 
drugimi podobnimi organizacijami, ki nimajo pripadnikov etnicnih manjsin na 
primerljivih polozajih. Ob tern je seveda treba razjasniti vprasanje, ali je kriterij iz
bire kadrov na notranjem trgu delovne sHe upravicen glede na uCinkovitost in 
uspesnost na tovrstnem delovnem mestu. V okviru svojih prizadevanj, da bi bile 
vedno bolj uCinkovite in konkurencne, uporabljajo organizacije naeelo diskrimi
natornosti za sprejemanje optimal nih kadrovskih odloeitev. Po drugi strani pa se 
spoprijemajo s pravnimi predpisi in z eticnimi naceli, ki omejujejo rabo nacela 
diskriminatornosti pri tistih lastnostih, ki so "problematicne". Ta nacela pa so 
eesto v nesoglasju s trzno logiko organizacij. 

Nadalje se paradoks diskriminatornosti pojavlja pri sprejemanju stevilnih od
locitev 0 usposabljanju, izobrazevanju, nagrajevanju in napredovanju clanov or
ganizacije. Delodajalci in kadrovske sluzbe, ki sprejemajo odloCitve na omenjenih 
podroejih upravljanja s eloveskimi viri, to praviloma poenejo na podlagi nepopol
nih informacij. Tu pa lahko zlahka zaidejo na spolzka tla statistiene diskriminacije. 
Na podlagi nepopolnih informacij namree sprejemajo odloCitve 0 izobrazevanju, 
napredovanju in nagrajevanju posameznikov, ki so zaposleni v organizaciji. Kdor 
sprejema tovrstne odlocitve, se vsakodnevno spoprijema z ocenjevanjem posa
meznikov na podlagi dejstev, ki jih pozna. Vsakic se posebej odloea, ali bo vlozil 

* * * 
12 Sem sodijo tehnike za selekcijo kadrov, kot so npr. intervju, ocenjevalni center, testi logicnih sposobnosti, 

verbalnih sposobnosti, testi osebnosti, ipd. 
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dodatna sredstva in cas v pridobivanje dodatnih informacij, ki mu bode omogo
cale lazje sprejemanje pravilnih odloCitev (Lundberg 1991). Zaradi nepopolnosti 
informacij, ki jih ima na razpolago, pa se lahko opira na znacilnosti etnicne sku
pine, ki ji pripada posameznik, in ki so relevantne za njegovo odlocitev v zvezi s 
tern posameznikom. Rezultat tega pocetja pa je dejansko statisticna diskrimina
cija. S posameznikom ravnamo drugace (in praviloma manj ugodno) kot z dru
gimi ciani organizacije zaradi lastnosti sku pine, ki ji ta posameznik pripada. 

Temeljni paradoks diskriminatornosti torej ponazarja konflikt, ki se lahko po
javi med odloCitvami, ki se sprejemajo na podrocju kadrov na notranjem trgu de
lovne sile kot rezultat trzne naravnanosti organizacije na eni strani in potreb po 
preprecevanju in odpravljanju etnicne diskriminacije na drugi strani. Resitev 
predstavlja seveda moznost, da oznacujejo pravni predpisi na podrocju preprece
vanja in odpravljanja etnicne diskriminacije tisto mejo diskriminatornosti, ki je or
ganizacija pri svojih kriterijih ne sme prekoraCiti. Vendar je ta resitev bolj teoreti
cne kot prakticne narave. Meje med "dovoljeno" in "nedovoljeno" diskriminator
nostjo so zela zabrisane. To, kar je upraviceno s poslovnega vidika, ni vedno v so
glasju z naceli preprecevanja etnicne diskriminacije. Poleg tega je etnicno diskri
minacijo cesto enostavno prikriti, ce organizacija ali njen clan to zelita. To pa nas 
pripelje ze do druge dileme, izmuzljivosti etnicne diskriminacije. 

2. DILEMA: IZMUZLJIVOST PO]AVA, KI SE OBNAVLJA 

Ena izmed omejitev obstojecega pojmovanja diskriminacije je, da temelji et
nicna diskrirninacija na ravnanjih, vedenjih in praksah, in se torej razlikuje od de
finicije, ki vkIjucuje tudi predsodke, drze in stereotipe. Vendar se predsodki in 
stereotipi Ie obcasno prelevijo v neenako obravnavo ali neenak ucinek. Neenaka 
obravnava in neenak ucinek sta protizakonita, predsodki, odnos do etnicnih 
manjsin in stereotipno razmisljanje pa ne. Tezava se pojavi, ko se stereotipi in 
predsodki prelevijo v subtilne oblike diskriminacije, ki so sicer subjekt pravnih 
postopkov, vendar se zaradi tezav pri merjenju in dokazovanju tovrstnega obna
sanja pogosto ne kaznujejo. 

V prirneru etnicne diskrirninacije na notranjem trgu delovne sile lahko obstaja 
eel a vrsta primerov subtilne diskriminacije, ki se ne ujame v pravno mrezo. Le 
kako je mogoce ugotoviti, da se intervjuvanec na intervjuju za napredovanje na 
novo delovno mesto odreze bistveno sIabse kot koIega zato, ker ga je kadrovnik 
venomer prekinjal, rnu postavljaI manj vprasanj kot njegovemu kolegu, ali pa je 
bil do njega pokroviteljski in nesramen (National Research Council 2004, 41). 
Taksna vedenja Iahko privedejo do slabse komunikacije med kandidatom in 
kadrovnikom ter posledicno do slabsih izidov pri pripadnikih etnicnih manjsin, 
ki v tern primeru redkeje napredujejo. K temu lahko dodamo, da je lahko taklino 
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obnasanje kadrovnika namerno ali nenamerno. Tudi V primeru, da je to pocetje 
namerno, ga je kadrovniku, ki se protizakonitosti svojega ravnanja zaveda, zela 
teiko dokazati. 

Podobna teiava se lahko pojavi, ko se zaradi predsodkov in stereotipov svojih 
sodelavcev pripadnik etnicne manjsine tdje vkljuci v kolektiv organizacije. Ce or
ganizacijo razumemo kat mrezo odnosov, ki sestavljajo politicni sistem v malem 
(Pfeffer 1992; Kanter 1983),lahko dokaj hitro ugotovimo, da bo ta oseba tezje na
predovala znotraj organizacije. Saoca se namrec z nezanemarljivimi ovirami pri 
vzpostavljanju dobrih in trdnih vezi s sodelavci, ki ji lahko pomagajo pri gradnji 
lastne kariere v organizaciji. 

Zbir predsodkov in stereotipov clanov organizacije ter primeri subtilne, tdko 
dokazljive etnicne diskriminacije lahko ovirajo uspesnost pripadnikov etnicnih 
manjsin na notranjem trgu delovne sileo Zadeva je toliko bolj pereca, ker se diskri
minacija obnavlja. Pripadniki etnienih manjsin se tako znajdejo v stalno se obnav
Ijajocem zacaranem krogu: njihovo uspesnost zavirata poleg predsodkov in stere
otipov subtilna in prikrita diskriminacija. Posledicno so manj uspesni kot so z 
njimi primerljivi kolegi, to pa povzroca povprecno slabso uspesnost celotne et
nicne sku pine. Zaradi omejenosti informacij, ki jih imajo kadrovniki in deloda
jalci pri sprejemanju odloCitev, pa se tovrstna "znacilnost" etnicne sku pine lahko 
prelevi v statisticno diskriminacijo. Tako danasnji (slabsi) rezultati vplivajo na jut
risnje (etnicno diskriminatorno) obnasanje organizacije in njenih clanov (Coate 
in Loury 1993; Loury 1977; Lundberg in Startz 1998). 

3. DILEMA: KUMULATNNOST DISKRIMINACIjE 

Velik del razprav 0 etnicni diskriminaciji in 0 uCinkih politik za preprecevanje 
in odpravljanje diskriminacije predpostavlja, da je diskriminacija enkratno deja
nje. Nekaj, kar se zgodi enkrat, v dolocenih okolisCinah, v doloceni domeni clove
kovega zivljenja (npr. pri zaposlovanju, usposabljanju, iskanju bivalisca, itd.). Ze 
pri prikazovanju izmuzljivosti etnicne diskriminacije sma ugotovili, da to ni taka, 
saj se diskriminacija obnavlja sarna. Vendar se ne Ie obnavlja, temvec tudi seSteva 
in mnozi. Pojavlja se torej kot nek dinamicen proces, ki deluje skozi razlicne faze 
znotraj ene domene clovekovega zivljenja, preko domen, skozi celo zivljenje po
sameznika in se prenasa tudi skozi generacije. Posameznik lahko v organizaciji 
pocasneje napreduje zato, ker organizacija izvaja etnicno diskriminacijo pri uspo
sabljanju. Pripadnika etnicne manjsine tako usposablja manj pogosto in manj 
uCinkovito kot njegove kolege na primerljivih delovnih mestih. Pripadnik etnicne 
manjsine je zato na notranjih razpisih manj uspesen, saj ni zmogel osvojiti potreb-

s 
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nih znanj in vescin, ki bi mu omogocale napredovanje v enaki meri kot njegovim 
kolegom, pripadnikom vecinske etnicne sku pine. V tern primeru gre torej za ses
tevanje etnicne diskriminacije znotraj enega in istega podrocja - zaposlovanja. K 
temu je treba dodati, da se je ta oseba zaradi etnicne diskriminacije uCiteljev in 
solskih ustanov slabse izobrazila, kot bi se sicer lahko. In da je npr. zaradi etnicne 
diskriminacije nepremicninskih agencij iivela v okolju, kjer je imela omejene 
moinosti osebnega razvoja ali zunajsolskih aktivnosti. Vse to pa je pripomoglo, 
da je njena prva zaposHtev v tej organizaciji bistveno niije po hierarhicni lestvici 
organizacije, kot bi lahko sicer bila. To je torej primer, kako se etnicne diskrimina
cije v iivljenju enega posameznika sestevajo na razlicnih podrocjih njegovega ii
vljenja. K temu lahko dodamo se, da etnicna diskriminacija, ki so jo utrpeli posa
meznikovi starsi, vpliva na moinosti solanja, usposabljanja in zaposlitve njihovih 
otrok. Tako se torej etnicna diskriminacija prenasa tudi iz generacije v generacijo 
ter se sesteva. 

Kumulativnost etnii'ne diskriminacije je posebej pomembna na podrocju za
poslovanja: zaposlitev je tisti kriticni trenutek, kjer posameznik prvic na svoji koii 
zacuti breme celotnega sestevka etnii'ne diskriminacije, ki se je kopicila skozi nje
govo zivljenje. Ta sestevek etnicne diskriminacije se kaze na posameznikovem zi
vljenjepisu, ki je njegova osebna izkaznica za organizacijo, kjer se namerava za
posliti. Ta izkaznica je rezultat vsote etnicne diskriminacije njegovih starsev, et
nicne diskriminacije pri njegovem solanju, usposabljanju, zunajsolskih dejavnos
tih, kraju bivanja ... 

Na podlagi osebne izkaznice, ki je rezultat preteklih etnii'nih diskriminacij, or
ganizacija sprejme odlocitev 0 tern, da bo to osebo zaposlila na doloceno de
lovno mesto. Oseba torej s celotnim bremenom preteklih etnicnih diskriminacij 
stopa na notranji trg delovne sile, kjer je praviloma v bistveno slabsem izhodisc
nem poloiaju, kot bi bila lahko sicer. Koncni rezultat sestevanja etnicnih diskrimi
nacij , ki se prikazuje v sestavi notranjega trga delovne sile, je lahko koncentracija 
pripadnikov etnicnih manjsin na dolocenih delovnih mestih in na dolocenih po
loiajih. Povprecni dohodki med razlicnimi etnii'nimi skupinami v organizaciji se 
pray tako praviloma razlikujejo v skodo etnicnih manjsin. 13 

S tovrstnimi neravnovesji med etnicnimi skupinami na notranjem trgu de
lovne sile se druiba lahko spopada vsaj z dvema sklopoma politik preprecevanja 
in odpravljanja etnicne diskriminacije. Prvi sklop temelji na zagotavljanju enaklh 
moinosti in enakem ravnanju ne glede na etnii'no pripadnost. Drugi sklop pa 
uporablja t. i. pozitivno diskriminacijo, ki oznacuje zacasno prednostno obravna-

* * * 
13 Za podatke 0 Veliki Britaniji, ki potrjujejo bouisi nifjc povprecne dohodke etn icnih manjSin bodisi koncen

tracijo na doloccne lipe delovnib mes[, glej Brczigar (2002). 
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vanje pripadnikov etnicnih manjsi n (Flanders 2004). Obe moznosti vsebujeta ste
vilne dileme in izzive, ki izvirajo iz same narave predlaganih ukrepov. V vsakem 
primeru pa so v neljubem polozaju organizacije, ki sprejemajo odloCitve na po
drocju izobrazevanja, usposabljanja, nagrajevanja in napredovanja lastnih kadrov. 
V primeru politik pozitivne diskriminacije "popravljajo" kumulativne ucinke pre
tekle diskriminacije, ki so se dogajale v drugih domenah posameznikovega tivlje
nja, in s katerimi organizacija dejansko ni imela nobene neposredne povezave. V 
primeru vztrajanja pri enakih moznostih pa dejansko vsaj replicirajo kumulativne 
ucinke pretekle diskriminacije in torej navidezno delujejo etnicno diskrimina
torno. Ne glede na to, ali v skladu z obstojecimi predpisi izberejo prvo ali drugo 
pot, je njihov "izkupicek" nezadovoljiv. V prvem primeru je njihov poloiaj pri
bliino tak, kot da bi popravljali "napake", ki so se pripetile pretezno v drugih 
domenah posameznikovega iivljenja, v drugem pa pribliino tak, kot da bi pri "na
pakah" vztrajali. 

SKLEP 

Predstavljene dileme nakazujejo, da se organizacije, delodajalci, kadrovniki in 
druge osebe, ki sprejemajo odlocitve 0 kadrih na notranjem trgu delovne sile, 
veckrat znajdejo med kladivom in nakovalom. Trina logika in delovanje organiza
cije jih usmerjata v eno smer, potrebe po odpravljanju in preprecevanju etnicne 
diskriminacije pa v drugo. Dileme tudi nakazujejo, da je v konkretnih primerih 
notranjega trga delovne sile veCkrat teiko razmejiti, do kod sega poslovna upravi
cenost kriterijev, na podlagi katerih se sprejemajo kadrovske odlocitve, in kje se 
zacne etnicna diskrirninacija. Ta zabrisanost meje med dopustnim in nedopust
nim pa je zela nevarna. Organizacije lahko namrec v sili razmer zaradi lastne ne
gotovosti prikrivajo kriterije in odlocitve, za katere niso prepricane, da so ne
sporne z vidika etnicne diskriminacije. 

Zato je smiselno v prihodnosti pri raziskovanju etnicne diskriminacije na no
tranjem trgu delovne sile posvecati posebno pozornost pojasnjevanju predvsem 
tega mejnega, sporn ega obmocja. To pojasnjevanje pa je mogoce Ie s pogloblje
nim poznavanjem delovanja organizacij, kakor tudi oblik in vrst etnicne diskrimi
nacije. 

I!~------------------------------
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UVOD 

Cloveiike identitete se izoblikujejo v druibenih procesih. Vsi Ijudje kot posa
mezniki se zata oujno pozicionirajo v razmerju do razlicnih druzbenih meja, 
druibene meje pa predstavljajo bolj ali manj trajne stabilizacije pomenov v drui
benih procesih (prim. 5umi 2000,175-192). Zaradi tega so samoreprezentacije po
sameznikov in skupin venomer ujete v pogajanja z nosilci konkurencnih repre
zentacij in pomenov. Druibene meje pa ne razmejujejo Ie razlicnih pomenov v 
odnosu do npr. etnicnosti, temvec se manifestirajo tudi v konfrontacijah znotraj 
sku pin, do katerih prihaja v procesih vzpostavljanja skupinske kohezivnosti. 

Clanek se osredotoca na procese takega vzpostavljanja kohezivnosti med Bos
njaki v Sloveniji, ki gojijo diskurz 0 islamu kot bistvenem znaku njihove skupin
ske identitete. Nakazal bo razvejanost, razhajanja, kontroverze in konflikte v tern 
govorjenju 0 bosnjastvu. Analiza bo pokazala, kako se skozi razliena izrekanja 0 

islamu med Bosnjaki konstruirajo pomeni in stem meje njihove skupnosti. 

Prieujoca razprava temelji na izsledkih terenskega raziskovanja, ki sem ga iz
vedla v casu med novembrom 2003 in novembrom 2004 med pribliino stiridese
timi Bosnjaki naJesenicah in v Ljubljani.2 V raziskavi sem se posvetila analizi po
menov, ki jih Bosnjaki razlienih generacij pripisujejo islamu in druibenim proce
som, ki ta izrekanja 0 islamu pogojujejo. 

Izsledki terenske raziskave kaiejo, da je odnos do islama med Bosnjaki pogo
jen z dvema osrednjima topicnima kontekstoma. Na eni strani je vajna v Bosni in 
Hercegovini vplivala na odnose Bosnjakov do drugih sku pin, ki so med vojno 
nastopale kot "etniCni sovrainiki" tudi v diaspori, na drugi strani pa Bosnjaki tudi 
zaradi naraseajoee islamofobije v Sloveniji neradi prevee odkrito poudarjajo svoje 
religiozne pripadnosti. Clanek prikazuje, kako se pred kuliso teh dveh topicnih 
kontekstov manifestirajo razlicne samoreprezentacije bosnjaske identitete. 

* * * 
1 Clanek prcdslavlja popravljcno, dopolnjeno in dclno spremenjeno vcrzijo clanka, ki je prvotno izsel v an
gldt ini z naslovom Changing Contexls and Redefinitions of Identity among Bosniaks In Slovenia, v francoski 
reviji Ba/kan%gie Cst 2, let 2005). Pri nastajanju prve verzije mi je poleg Xavierja Bougarela pomagal tudi moj 
mentor pri doktoratu, Bojan Baskar, za kar se mu najlepse zahvaljujem. Pri kasnej~i temeljiti preobralbi rega 
clanka mi je, s komentarji na izvorno in tudi kasnejse verzijc teksta, Z nasveli in skozi debato, v kateri so bila 
bistvcno pretrescna moja stali~ca, ncsebicno pomagala moja raziskovalna mcntorica pri doktoratu, Irena Sumi. 
Za njen trud, natancnost, zay..:etost in potrpc1ljivost se ji ad srca zahvaljujcm. Poleg tega pa bi se rada zahvalila 
rodi prijateljici Alenki Janko-Spreizer, ki si je vzcla cas in mi pomagala v fazi, ko je bilo moje misli potrebno 
spraviti iz amorfnega agregatnega stanja v bolj konkretno obliko. 
2 Glcde na zadn;i popis prebivalstva (2002) naJesenicah tivi 3,885 konfesionalnih muslimanov (20% lokalne 
populacije), v Ljubljani pa 13,628 (5 %). 
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00 MILETA DO "NACIJE": KRATKA POLITICNA ZGODOVINA TREH 
BOSANSKIH SKUPIN 

Tone Bringa (1995, 35) poroea, da so informatorji v Dolini, v vasi v osrednji 
Bosni, kjer so pred vojno iiveli muslimani in katoliki, izraza nadja in vijera upo
rabljali kot sinonima: ee te je kdo spraseval 0 tvoji "naciji", je bilo veliko verjetneje, 
da ga je zanimala tvoja vera, ne nacionalnost. Ko je Tone Bringa prisla v Dolino, 
je na to vprasanje odgovorila rekoe, da je Norvefanka, medtem ko so vaseani od 
nje pricakovali, da se bo opredelila kot protestantka. Avtorica s to zgodbo zeli po
kazati, da so se ljudje v Dolini ob casu njenega terenskega dela razmejevali glede 
na verske pripadnosti, in da jim je razlika v pripadanju posamezni veroizpovedi 
predstavljala poseben tip etniene razlike. Bringa izraz nacija, ki so ga uporabljali 
ljudje v Dolini za oznacevanje svoje pripadnosti posameznim verskim skupinam, 
zaradi tega pojmuje kot oznako za razlocene "etno-religiozne" bosanske skupine 
(Bringa 1997,36). 

Tone Bringa in Ruzica Cicak-Chand takSna razmejevanja na osnovi verske pri
padnosti v sodobni Bosni razumeta kot dedisono otomanskega miletskega sis
tema, ki je prebivalce Bosne delil v locene administrativne sku pine na osnovi re
ligioznih pripadnosti in tako bistveno utrdil meje med takimi skupinami. Trdita, 
da naj bi se dediscina miletskega sistema manifestirala v sodobnem sovpadanju 
pripadnosti posameznim religijarn in nacionalnim opredelitvam MusHmani3, 
Srbi, Hrvati (Bringa 1997, 34-35; Cicak-Chand 1999, 266-269).4 

Nekateri zgodovinarji namrec navajajo, da so se pravoslavni in katoliski Bo
sanci pod vplivom nacionalnih ideologij, ki naj bi se sredi 19. stoletja sirile v 
Bosno s Hrvaske in Srbije, priceli sele v poznem 19. sloletju opredeljevati z naci
onalnimi oznakarni Srbi in Hrvati. Locene religijske pripadnosti, ki jih je ustvaril 
miletski sistem, naj bi bile tako izkoriscene v hrvaskih in srbskih nacionalisticnih 
projektih 19. stoletja. Bosanski pravoslavci in katoliki naj bi bili zaradi religijskega 
sovpadanja s Srbi oziroma Hrvati s strani nosilcev teh ideologij zagledani kot Srbi, 
oziroma Hrvati (Malcolm 1996, XXIII, 1-9, 12, 148-149, 199-200,235; BojiC 2001, 31-
38). 

Z zacetkom razpada Jugoslavije, konec 20. stoletja, je postalo vprasanje izvo
rov treh na ta nacin razlocenih bosanskih etnicnih skupin predmet naciona
listicnih tezenj, katerih retorika je zgodovino Bosne in Hercegovine pogosto ob
ravnavala v okviru srbskega ali hrvaskega nacionalisticnega referencnega okvira . 

••• 
3 Muslimanom so v Jugoslaviji uradno priznaJi starus naroda [eta 1971. Do leta 1993 je oznaka Musliman (z ve
liko zacetn ico) owaccvala srbohrva~ko govorece musJimane v Bosni in Hercegovini. 
4 Miletski sistem jc bit drulbenoorganizacijska oblika v celotncm Otomanskcm impcriju, torej ni bi! specificen 
Ie za 13osno. 
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V srbskih in hrvaskih nacionalisticnih diskurzih so bili muslimani praviloma pred
stavljani kot islamizirani katoliki ali pravoslavci, ki naj bi pozabili na svoje hrvaske 
oziroma srbske "korenine" (Bringa 1995, 24-26). Po drugi strani pa je musliman
ski nacionalisticni diskurz veckrat izpostavljal, da so muslimani potomci pripad
nikov srednjeveske Bosanske cerkve, ki naj bi se mnoiicno spreobrnili v islam ter 
naj bi bili, v nasprotju S Srbi in Hrvati, ki naj bi se v Bosno priselili kasneje, po oto
manskem podjarmljenju, tako edini "avtohton narod" v Bosni in Hercegovini (Ve
likonja 2002, 196-197).5 

Politolog Xavier Bougarel tako navaja, da so septembra 1990 posvetni musli
manski intelektualci zaradi hrvaskih in srbskih nacionalisticnih oporekanj zgodo
vinske kontinuitete muslimanom na te ritoriju Bosne in Hercegovine predlagali 
spremembo: namesto nacionalisticnim manipulacijam podvdenega etnicnega 
imena Musliman so predlagali oznako Bosnjak (BougareI1999c, 49), ki naj bi bila 
primarno namenjena oznacevanju Muslimanov, ne bi pa, vsaj ne eksplicitno, iz
kljucevala nikogar, ki bi se hotel identificirati kot Bosnjak (Kriisnik-Bukic 1996, 
45). Bougarel navaja, da so se zamenjavi nacionalnega imena sprva zoperstavili 
predstavniki panislamisticnega gibanja znotraj Stranke demokraticne akdje 
(SDA). Ti so namrec v skladu s panislamisticno ideologijo vztrajali na islamu kot 
osrednjem elementu nacionalne identitete Muslimanov (Bougarel 1999c, 49) in 
zamenjavo nacionalnega poimenovanja videli kot znak "sekularizacije" Muslima
nov (Bougarel 1999a, 48). Tri leta kasneje, 27. septembra 1993, je nacionalno ime 
Bosnjak sprejel prvi Bosnjaski sabor (Bosnjacki sabor). Spremembo je utemeljila 
resolucija, katere namera naj bi bila 

... vrniti na1iemu narodu njegovo zgodovinsko in nacionalno ime Bosnjaki(6), 
s cimer se tesno zavezemo nasi domovini Bosni in njeni tradicionalni suvere
nosti , bosanskemu jeziku in celotni duhovni tradiciji nase zgodovine (gl.: De
klaradja, v: VKBI 2002, 161). 

Marca 1994 je Ustava Federadje Bosne in Hercegovine sprejela nacionalno 
oznako Bosnjak, ki je bila jasno opredeljena nasproti nacionalni oznaki Hrvat, kar 

* * * 
5 Na tej totki moram opowriti, da so zgodovinski viri bolj naklonjcni tczi, ki pravi, da gre za debato 0 jutn<r 

slovanskem narodu, ki je bit, celo prcden so Otomani osvojili to ozemljc, razdel;en na tri religiozne sku pine, 

katolike, pravoslavce in bogomile (Malcolm 1996, 12), in pri katerem spreobrnitvc niso potekale enosmerno v 
islam, kot je to pogosto predstavljeno v nacionalistitnih diskurzih. Taka bogornili kat tudi katoliki in pravos

lavci naj bi se konvertirali v isl am, do uobratovn pa naj bi prihajalo tudi med Unjimi samimi" (Fine 1975). 
6 Izraz Bo~njak jc bi! prvic omcnjen v dokumentu iz 12. stolctja (1166). V nckatcrih otomanskih virih se je na

nasal na prcbiva1ce Bosne kalcrekoli veroizpovcdi, vtasih pa rudi zgolj na bosanske muslimanc. Izraz je tesoa 
pove7,.an z zgodovinsko [radicijo neodvisne bosanske drfave in njenih prebivalcev ne gledc na njihovo veroiz

paved, naj ba la islamska, katoliska ali pravoslavna. Kot nacionalni koncept se kat alternativa hrvaSkim in srh

skim nacianalnim idcologijam ni pojavil vse do drugc polovice 19. stoletja (Bojie 2001, 7-31, Bringa 1995, 50-

51). 
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pomeni, da je postala nova uradna nacionalna oznaka, ki se je nanasala izkljucno 
na muslimane. Skupine, opredeljene na osnovi veroizpovedi se v casu otomao
skega miletskega sistema, je politika z "vztrajanjem panislamistov na islamu kot 
osrednjem elementu bosnjaske identitete" (Bougarel1999c, 48) opredelila kot na
cionalne skupnosti, ki naj bi jih bistveno dolocala zgodovinska pripadnost trem 
razlicnim verstvom v B05m. 

MEDVOjNA AVTORITARNA REISLAMIZACIJA IN POVOjNA BOSNjASKA 

IDENTITETA 

Nacionalisticni politicni diskurzi, mediji in nekatere znanstvene, s primordia
lizmom navdahnjene interpretacije zadnje vojne v Bosni in Hercegovini sugeri
rajo, da so etnicne skupine samonapajajoce in samoperpetuirajoce se, medtem 
ko npr. analitski, sinhronisticni modeli pojasnjujejo, da se etnicnost kot tip radi
kalno razlocevalnega druibenega procesa konstruira Ie v socialnih procesih, v ka
terih se ciani ene skupine vzajemno prepoznavajo za neprehodno razlicne od 
clanov druge skupine (prim. Barth 1969, Eriksen 1993; Sumi 2000). c:eprav je 
vojno in z njo t. i. etnicno ciscenje7 neposredno pobudil politicni nacionalizem, 
je bila ta vojna bolj pogosto kot ne interpretirana kot etnicna ali religiozna, kot po
sledica razlik in nekompatibilnosti narodov in kultur, kot povratek starodavnih 
mitov, sle po m.scevanju zaradi zgodovinskih krivic, ali celo kot logicna posledica 
naravne nasilnosti, krvolocnosti balkanskih narodov (Velikonja 2002, 193). Analit
sko gledanje te dogodke vidi drugace: etnicna razlika mora biti utemeljena na raz
likovanju, ki ga akterji razumejo kot razliko "od vedno": politike ekskluzivisticnih 
nacionalizmov so tiste, ki tako razlikovanje lahko priienejo do oboroienega spo
pada. Nikakor torej ne gre za nekaksno prirojeno sovrastvo, ki naj bi ga eni do 
drugih kratkomalo gojili ie od nekdaj. 

Cornelia Sorabji je mnenja, da je ravna nacionalizem spraziJ procese, v katerih 
je med Ijudmi prislo do identitetnih premen. Mnenje, da je bila vojna notranja za
deva Bosne in Hercegovine, in da naj bi se Muslimani, Srbi in Hrvatje, spodbujeni 
z vrojenim, nebrzdanim sovrastvom eden do drugega, bojevali v nedogled, naj bi 
temeljilo ravna na esencialisticnem prepricanju, da so etnicne sku pine samoza
dostne ter da se identitetno napajajo iz samih sebe. Mednarodna skupnost naj bi 
v skladu s takim esencialisticnim gledanjem vojno pojmovala kot notranjo stvar 
ddave in se zata zacetkoma vanjo ni vmesala. Nenazadnje naj bi ravno to nepo
sredovanje vplivalo tudi na dinamiko vojne v regiji. lzogibanje posredovanju naj 

* * * 
7 Termin sc po Cathie Carmichael uporablja v najSirScm pomenu in vkljucuje vse oblike ~ medetnicnega" nasi
lja, ad pobojev, posilsrev, mucenja do prisilnih migracij ljudi ali doloccne etnicne sku pine z dolocencga rerite
rija (Carmichael 2002, 2). 
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bi zagotovilo legitimiteto esencialisticnemu pojmovanju etnicnih skupin in naci
onalisticnim voditeljem, kar naj bi pripeljalo do zmagoslavja etnicnih kategorij 
nad vsemi drugimi moznimi nacini razumevanja konflikta (Sorabji 1993, 33-35). 
To pomeni, da so bile bosanske identitete v resnici izpogajane v teku samega kon
flikta, ta konflikt pa jih je tudi temeljito preuredil. 

Kot prikazujeta etnografiji To ne Bringa in Cornelie Sorabji, v predvojni Bosni 
tudi razlik v veroizpovedi mnogi niso zaznavali kot etnicne. Razmejevanje na os
novi verstva je bilo prisotno predvsem na podezelju, 0 cemer prica etnografija 
Tone Bringa, ki navaja, da je bila vecina zakonov na podezelju sklenjenih med 
cIani iste veroizpovedi, kjer so ljudje veCinoma spostovali pravilo, ki prepoveduje 
poroko med muslim ani in kristjani8 "Mesane" poroke so bile na podezelju tako 
praviloma izjema (Bringa 1995, 16, 72, 92-93, 162-6), medtem ko Cornelia Sorabji 
navaja, da v predvojne m Sarajevu verska pripadnost ni igrala vloge etnicnega raz
likovaka, in da so v procesih druzbenih razmejevanj med ljudmi veliko vecjo 
vlogo igrale razlike v razredu ali v statusu, v ruralnem ali urhanem izvoru, v do
stopu do sredstev ipd. (Sorabji 1993, 35). Podobno menijo tudi sogovorniki [rene 
Sumi, ki jih je slovenska drzava ob zacetku vojne kot slovenske drzavljane evaku
irala v Slovenijo. Ti so v pogovorih zagotavljali, da se je v predvojnem Sarajevu 
najbolj neprehodna druibena meja zgradila med druibenimi razredi in ne med 
pripadniki razlicnih verstev oziroma "nacij" (Sumi 2001, 16). 

Kot navaja Cornelia Sorabji, ljudje vojne v Bosni sprva tudi niso razumeli kot 
vojne med pripadniki razlicnih ver ali "nacij". Ob pricetku obleganja Sarajeva naj 
bi tamosnji muslimani napad interpretirali kot konflikt med urbano civilizira
nos(jo in ruralnim nazadnjastvom, napadalce pa so opisovali ko( Clkme(e", "krimi
nake", "huligane" ali zgolj kot "njih" - nikoli pa ne kot "Srbe", kot naj bi se doga
jalo kasneje. Thdi sogovorniki [rene Sumi navajajo, da so bile "medetnicne" meje 
definirane in vzdrz.evane skozi nascuvano sovrastvo, ki so ga sprodudrali nacio
nalizmi, in nikakor ne spontano porojene med ljudmi v Bosni in Hercegovini 
(Sumi 2001, 14), poleg tega pa tudi, da se slednje v urbanem okolju med izobra
zend po veCini niso vzpostavile niti v vojnem casu. Sosedje vseh "narodnosti", 
Srbi, Hrvati, Muslimani in drugi, oziroma katoliki , pravoslavci, muslimani in Judje 
so po izkusnjah vecine njenih sogovornikov ohranili medsebojno lojalnost, ali pa 
so celo nanovo vzpostavili solidarnostne odnose v razmerah vojnega pomanjka
nja in ogrozenosti zivljenj (Sumi 2001, 16) . 

• • • 
8 Hes je, da seriaLSko pravo poroko med musHmanko in nemuslimanom obravnava kat haram (prepovedana), 

medtcm ko dopusta poroko med muslimanom in nemuslimanko (kristjanko a1 iJudinjo). Vseeno pa. kot kate 
elnografska evidenca, ~medetnitna~ poroka v ruralnih delih Bosne generalno ni bila najbolj zateljena. Kot na

vaja Tone Bringa, so bili razlogi povsem praklitne narave. Po poroki jc namret novoporoteni par 1.ivcl v hiSi 

ieninove drutine, ki je bila obitajno nezaupljiva do zenine sposobnosti vzgajanjaotTok v skladu z islamsko tra
dicijo (Dringa 1995, 163-]64). 
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Ruralni Muslimani in Hrvati iz Doline so pray tako imeli lastno videnje dogod-
kay. Tone Bringa npr. navaja, kako so ji informatorji v vasi razlozili, da 

... kolikor se Ie lahko spomnimo, smo vedno ziveli skupaj in vedno smo se raz
umeli; to, kar se dogaja zdaj, pa je spodbudilo nekaj, kar je mocnejse od nas 
(Bringa 1995, 16). 

Vprasali so jo eelo, ali je v njenih terenskih zapiskih iz poznih osemdesetih 
moe najti karkoli, kar bi lahko napovedovalo dogodke, ki so sledili v nekaj nasled
njih letih. 

Vojna in razloeevalni proeesi, povezani z njo, so tisti, ki so v ospredje postavili 
vprasanje sodobne bosnjaske identitete. Kot navaja Cornelia Sorabji, naj bi Ijudje 
pred vojno v urbanih okoljih Bosne islam praktieirali na izrazito ohlapen, sekula
riziran nacin. Ljudje naj bi ga razumeli v prvi VfSti kat moralni kad, ki normira vsa
kdanje vedenje, medtem ko naj bi se jim ritualne prakse, povezane z njim, zdele 
manj pomembne. Tako je bila po njenih opaianjih oseba, ki do rna ni vzdrzevala 
Cistoce, izkazovala gostoljubnosti ali se vzdrzala opravljivosti, deleina veejega 
prezira kot nekdo, ki se v casu ramadana (muslimanski sveti mesee posta) ni pos
til ali ni redno opravljal molitev (prim. Sorabji 1993, 34). Avtorica te vrednote pri
merja s tistimi v neislamskih druzbah. Pravi, da naj bi raziskovalei tak specificen 
dialog med islamom in sirsim druzbenim okoljem opazili tudi v drugih socia
listienih drzavah, kjer naj bi bil v nenaklonjenih ali eelo odprto represivnih reZi
mih porojen iz nujnosti, hkrati pa opozarja, da tega ne bi smeli razumeti izkljucno 
kot prilagoditve na politicne okoliscine. Kot moralni sistem naj bi islam - ta vse
preZemajoca religija, ki se ne prakticira Ie v moseji, temvec opredeljuje vse vidike 
druzbenega in ekonomskega zivljenja - po njenem lahko interpretirali tudi v raz
merju do drugih moralnih sistemov (Sorabji 1993: 34, 1989: 86-117). Kakorkoli, se
kularizirane in v kulturni kod prevedene verske prakse se po mojih opaianjih 
med obiski pri Bosnjakih v Bosni niso izpele skupaj z enopartijskim socia
listicnim sistemom, in so :live se danes. Vseeno pa to ne pomeni, da se po vojni 
odnos do islama med ljudmi oi spremenil, oz. da se oi spremenilo pozicioniranje 
islama v identitetnih procesih. 

Spremembe v odnosu do islama med Bosnjaki so pogosto razlagali kot spon
tano reislamizacijo, ki je nastopila kot posledica vojne. A vprasanja, ki se zastav
ljajo, so: kaj sploh pojmujemo z reislamizaeijo? Kaj razumemo kot njeno manifes
taeijo' Kdo 0 njej govori in s katere pozicije' Kot navaja Xavier Bougarel, je bila 
reisiamizacija v B05ni avtoritarne narave, kar pomeni, da so jo "podprli" politicni 
krogi, ki so si zelo prizadevali, da bi vojno in genocid predstavili kot posledico ne
skladja med religijami oz. "nacijami" (prim. Bougarel 1999a, 46-49, 1999b, 46-49, 
199ge, 48-50, 2002, 207-216). Kot navaja Mitja Velikonja, je bila med vojno zloraba 
verskih ikonografij, simbolov in sploh raba parareligiozne in mitske retorike 
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znacilna za vse tri vpletene strani (Velikonja 2002, 194). Vrean (2001, 25-34) opi
suje vzpostavitev povezave med nacionalisticnimi strankami in verskimi instituci
jami, ter proeese politizacije religije. Ivana Macek, ki je svojo terensko raziskavo 
opravljala v okupiranem Sarajevu navaja, d. je bosnjaska stran islam uporabljala 
kot znak identitete, da so bili islamski religiozni simboli uporabljeni kot nacio
nalni, Islamsko skupnost (Islamska zajednica) pa so instrumentalizirale po
liticnie elite, zlasti Stranka demokraticne akcije (SDA). V nekaterih vojaiikih eno
tah so vojaki uporabljali religiozne simbole, kakrsni so polmesec, zelena barva in 
koranski verzi ter jih kot okrasje nosili na uniformah (priponke z religioznimi mo
tivi, zelene naglavne trakove, tako z verzi iz Korana kot tudi brez). Islamski sim

boli so bili pritrjeni tudi na orozje in zastave. V nekaterih primerih se je celoten 
oblai'ilni kod podredil religiozni prepoznavi, npr. ko so si vojaki priCeli puseati 
brade in nositi parahistoricna islamska oblacila. Oblikovane so bile tudi posebne 
muslimanske vojaske enote s pomensko zelo razlocnimi imeni, npr. Muslimanske 
oslobodilacke snage (Muslimanske osvobodilne sile), Zelena legija, Muslimanske 
brigade. V teh enotah so spostovali islamski religiozni kodeks, vecina je imela ludi 
svoje imame (islamske duhovnike) (Macek 2000, 201-203). 

Velikonja in Bougarel piseta, da je bila avtoritarna reislamizacija razvidna tudi 
v uvajanju rabe religioznih gesel (arabsko: Allahu Ekberl, Bog je najvecji), pozdra
vov (arabsko: Selam alejkuml) in medsebojnega naslavljanja med Bosnjaki v 
skladu z islamsko doktrino ("bratje" in "sestre"). Najvecji verski prazniki (rama
danski bajram, kurban bajram, dan bitke pri Badru, lejletu-l-kadr 9) so posta Ii dr
Zavni, prizorisca zgodovinskih ali verskih dogodkov pa so postala destinacije re
Iigiozno-nacionalisticnih romanj in obredov. Interpretacije vojne skozi diskurz 
vere naj bi imele velik vpliv: bosanske muslimane so vseskozi prepricevali, da re
sujejo muslimanski svet, in da se irtvujejo za njegovo resitev. Padli muslimanski 
vojaki so postali sehidi (arabsko: shahid, padli za islam). Tako niso bojevali Ie pat
riotske vojne, temvec dZihad (arabsko:jihad, sveta vojna), medtem ko so sovrai
niki postali krizari (krizarji; prim. Velikonja 2002, 198-199, Bougarel 1999a, 48, 
1999b, 49, 199ge, 49). Ker se je mednarodna skupnost vzdrZala posredovanja v 
vojni, je bilo genocid nad muslimani mogoce interpretirati v perspektivi zgodo
vinske evropske nagnjenosti k zatiranju muslimanskega sveta in splosne averzije 
do islama. Vojna je bila stem kot verska dojeta tudi v mllslimanskem svetu (glej 
npr. Behdzet 2004), kar je mnoge prostovoljce iz muslimanskih drzav in evrop
skih mllslimanskih diaspor prepricalo v odhod v Bosno, kamor so odsli bojevat 
di:ihad proti "krscanski represiji" (prim. Macek 2000, 204-205). 

* * * 
9 Ramadanskj bajram (arabsko: eid aljitr, praznik ob koncu posta) oznacujc konec svctcga meseca rama
dana; kurban bajram (arabsko: eid al...adha, praznik trtvovanja) slavi Abrahamovo zrtvovanje in lejletu-l-kadr 
(ar<lbsko: laylat a/.qadr, noc usode) slavi noc, ko je prcrok Mohamed zace] prcjemati bo~je objave Korana. 
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Vojna v Bosni je torej nedvomno repozicionirala bosnjaski odnos do islama, 
ki je za mnoge scasoma dejansko postal od bosnjastva nerazlocljiva lastnost sku
pine. Ravno tako je do repozicioniranja v odnosu do verstev priSlo med pripad
niki drugih dveh v vojno vpletenih strani - med pravoslavnimi Srbi in katoliskimi 
Hrvati. Vojne grozote in medvojni esencialisticni diskurzi so identitetna izrekanja 
radikalno preuredili. Bosanske povojne identitete so tako ucinek predvojnih, voj
nih in povojnih nacionalisticnih diskurzov. Javnomnenjska raziskava, izvedena v 
Bosni in Hercegovini leta 1988 je pokazala, da se je 55,8 % Hrvatov, 37,3 % Musli
manov, 18,6 % Srbov in 2,3 % Jugoslovanov opredelilo za verujoce (Baki<: 1994. v: 
Velikonja 2002, 197). Deset let kasneje je stevilo verujocih drasticno naraslo: v Fe
deraciji Bosne in Hercegovine se je 89,5 % Hrvatov in 78,3 % Bosnjakov oprede
lilo za verujoce (Vrcan 2001, v: Velikonja 2002, 197). Raziskava, ki so jo izvedli v 
okolici Doboja leta 2000 je pokazala, da se je 88 % Hrvatov, 84,8 % Bosnjakov, in 
81,6 % Srbov opredelilo za zelo ali srednje verujoce (Krajina 2001, 248).10 Razis
kava, ki jo je izvedla Dijana Krajina, pokaze porast religioznosti, ki se manifestira 
v razlicnih oblikah, kot npr. v povecani stopnji samoopredeljevanja za vernika, v 
poudarjeni prisotnosti verske ikonografije po domovih, v bolj razsirjenem spo
stovanju verskih praznikov, v bolj intenzivnem izvajanju verskih praks, tako doma 
kot tudi v mosejah ali cerkvah, in v bolj doslednem izvajanju temeljnih verskih 
predpisov. Morda najpomembnejsa ugotovitev te raziskave pa je, da se verske in 
nacionalne samoidentifikacije v sodobni Bosni in Hercegovini skoraj popolnoma 
prekrivajo, ter da se polovica tistih, ki trdijo, da so verniki, pred vojno ni oprede
Ijevala za verujoce, zdaj pa kazejo skrajno nagnjenost k religioznemu eksluzi
vizmu npr. pri sklepanju prijateljstev in zakonskih zvez; njihova politicna pre
pricanja pa so najblizja tistim nacionalisticnim strankam, ki so zagovarjale religi
ozno interpretacijo vojne. 

PERCEPCIJE ISLAMA IN MUSLIMANOV V SLOVENIJI 

V Slovenijo je bil islam "uvozen" v casu socialisticnega renma. Takrat je Slove
nja za Ijudi iz preostalih republikJugoslavije predstavljala republiko priseljevanja. 
V vecjem stevilu so, predvsem zaradi ekonomskih razlogov, v slovenska industrij
ska mesta prihajali v poznih sestdesetih in v drugi polovici sedemdesetih. Kot na
vaja ekonomistJanez MalaCic, naj bi jugoslovanske t. i. "notranje migracije" imele 
podporo na institucionalni ravni, narekoval pa naj bi jih je tako ekonomski kot 

••• 
10 Mirja Velikonja (2002, 197), po katercm povzcmam, natancnej~ih podalkov 0 izvedcnih raziskavah ne oprc
deli. Dijana Krajina pa je raziskavo izvcdla februarja 2000, v dancs homogeno srbskcm Doboju in v okoli~kih 
bo~njaSkih in hrva~kih vasch Matuziti, Makljenovac I, Makljenovac II in Ularice. V anketno raziskavo je vkljutl
la 330 ankctiranih, ad tega 131 (40 %) Srbov, 112 (34 %) Bo~njakov, 75 (23 %) Hrvatov in 12 "narodno" neopre
deljenih. 

s 
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tudi politicni sistem, ki je spodbujal pretok ljudi, ne pa tudi kapitala. Na ta nacin 
se je v npr. v pretezno ruralni Sloveniji, ki ni imela pravega proletariata, iz kmet
stva pravzaprav "ustvarjalo" proletariat, ki je bil v socializmu nominalni nosilec 
oblastLl! Za migrante naj bi v tistem casu osrednjo motivaeijo za prihod v Slove
nijo predstavljalo brezplacno pokiicno izobraievanje, dodeljevanje stipendij, 
ugodnosti pri nastanitvah in zagotovljena delovna mesta v industriji, gostinstvu in 
tUfizmu (prim. MalaCic 1991). Po mnenju sodologinje Silve MeZnarie naj bi da
datna razloga za migradje predstavljala tudi visok demografski prirastek in pre
naseljenost v rUfalnih predelihJugoslavije (prim. MeznariC 1986), ki naj bi k zgo
raj omenjenemu krozenju ljudi Ie pripomoglo. Vecina migrantov naj bi v Slove
nijo prisla iz Bosne, z mejnega obmocja med Slovenijo in Hrvasko, kasneje pa 
tudi s Kosova, Makedonije in erne gore (Kodelja 1992). Kot navaja Ahmed Pasie, 
se je veCina muslimanov v Slovenijo preselila iz Bosanske Krajine in s Sandzaka12 

(PasiC 2002, 101-103). 

Muslimani, s katerimi sem imela stike, navajajo, da so bili kot priseljend s 
podrocij nekdanjeJugoslavije med Slovend dolgo casa videni kot homogena sku
pina. Vse do slovenske neodvisnosti in zacetka vojne v Bosni naj bi se po njiho
vern pripovedovanju kolektivno razmejevali v razmerju do Sloveneev, ne glede na 
versko ali "nadonalno" pripadnost. Navajajo, da je oznaka Bosand dolgo casa ve
ljala za nekaksno zbirno ime vseh prislekov iz drugih jugoslovanskih republik, ne 
sarno za tiste, ki so v Slovenijo prisli iz Bosne. Jesenicani so mi tako povedali, da 
se veCini Sloveneev ni zdelo pomembno, kateri "nadji" pripadajo in da so jih tisti, 
ki jih je motila njihova prisotnost, v skladu stem domov posiljali na svojevrsten 
nacin: "Bosanei, pejte nazaj u vaso Makedonijo!" 

Beseda Bosanee je dejansko oznacevala srbohrvasko govorecega migranta, ne 
glede na njegovo poreklo ali republiko, od koder je prise!. Poleg izraza "Bosanei" 
so se po pripovedovanju mojih sogovornikov zanje uveljavile tudi oznake s pej
orativno konotacijo, kakrsne so "juinjaki", Uta spodni", na jesenicah celo "Svedi", 
od devetdesetih naprej pa tudi "ceJurji"J3 Zaradi svojega ohlapnega prakticiranja 
vere Bosnjaki kljub tedanji nadonalni oznaki Muslimani niso bili zaznani kot 

••• 
11 Na ideolo~ko razseinost migracij znotraj Jugoslavije me jc prijazno opozorila Irena Sumi. 

12 Sandzak je bi! do leta 1878 del130sne in J-Icrcegovine, po navajanjih mojih sogovornikov pa naj bi se vel:i· 

na tamkajsnjih srbohrvaSko govorecih muslimanov oprcdeljevala za Bo~njake (glcj tudi Sorabji 1989). 

13 Bcseda lefur se je v Siovarju slovenskega knjitnega jczika prvic (in tudi zadnj ic) pojavila lcta 1991, kjcr jc 
bila uporabljcna kot sinonim za awako ~ju1.njakn: kFile je crnolas cefur. Vsc juznjake je Liza klicala za cefurje ... ~ 

(SSKJ 1991), V zvczi z besedo se je sieer pojavilo vcliko spckulaeij, ki climologijo besedc izvajajo iz besede 

ajitl (tursko Giihut in arabsko Ydhud - Jud). Niti ena izmed ~pckulacij svojc teze nj uspela potrditi, kljub tcmu 

pa ni magote zanikati, da imata oba termina, ciful in cefur, v Sioveniji acitno podobno zgodovino rabe: zaliti 

Drugega v slovenskem prostoru. Ob poznavanju tega konteksta je laic razumeti, l.akaj se opisane etimoloske 
spckulacije tako pogosto pojavljajo v slovenskih mcdij ih in pray tako med raziskova\ci (prim. Baskar 2003: 

203). 
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religiozna skupina. Sele z vojno V Bosni so se zlasti V razmerju do Srbov in Hrva
tOY priceli razmejevati na osnovi verske pripadnosti in se postopoma organizirati 

v razlocene skupnosti. Etnicno razlikovanje na osnovi nominalne verske pripad
nosti je postalo pomembno predvsem V kontekstu druibeno politicnih spre
memb v Bosni in Hercegovini. Mnogi Bosnjaki naJesenicah so mi pripovedovali, 
kako so se njihova prijateljsrva s Srbi koneala ob gledanju televizijskih poroCil, 
glede katerih se niso mogli zediniti. Nj ihove interpretacije dogajanja v Bosni, npr. 
vprasanje, kdo koga nap ada ipd., so se mocno razhajale. Dodaten razlog za preki
nitev stikov z nekdanjimi srbskimi prijatelji in sosedi je za Bosnjake predstavljalo 
tudi dejstvo, da so sorodnikom in prijateljem, ki so zaradi vojne zbeiali iz svojih 
domov v Bosni, na Jesenicah nudili zatocisee,14 Za mnoge je dejstvo, da so doma 
imeli begunce, predstavljalo oviro pri vzdrievanju stikov s Srbi, ki so jih begunci 
doiivljali kot agresorje. 

Jesenicani so mi pripovedovali tudi 0 sodelovanju pri aktivnostih, povezanih 
z vojno. Medtem ko naj bi se posamezni Srbi in Bosnjaki v Bosno prostovoljno 
odpravili bojevat, je vecina Ijudi ostala do rna in se posvetila organiziranju huma
nitame pomoCi za begunce ali Bosnjake v Bosni. Zavzemanje pozicij vzdoli reli
gijskih meja je pripeljalo do situacij, ki so jih nekateri videli kot podobne tistim v 
vojnih razmerah. Tako mi je mlad Bosnjak, ki se je med vojno aktivno udeleieval 
razlienih humanitarnih dejavnosti naJesenicah, povedal: "Med vojno v Bosni smo 
tudi mi na Jesenicah imeli vojno." 

V Siovenijo so po pripovedovanju informatorjev z begunci prisli tudi prvi 
imami, ki so sodelovali pri organizaciji razlienih verskih aktivnosti, katerih se je 
udeleievalo vedno vee Ijudi. Med letoma 1991 in 1995 je bilo v razlicnih sloven
skih mestih tako organiziranih dvanajst novih diematov (lokalnih podruinic Is
lamske skupnosti)15 Begunci in 5tevilni drugi B05njaki na Jesenicah naj bi obis
kovali lokalni mesdiid (islamska molilnica), kjer so se srecevali s sorojaki. 16 B05-
njaiika mJadina se je zaeela druiiti z mJajso generacijo beguncev in se skupaj ude
lezevala aktivnosti v mesdiidu ali v lokalnem folklomem dru5tvu Biser, ki je bilo 

*** 
14 Razpad ]ugoslavije in vOjna, ki mu je sledila, sta privcdla do popolnc sprcmembe migracijskih tokov. Be
gund s I-Irva~kc so zateli prihajati v Slovenijo scptcmbra 1991, tada veCina beguncev je spomladi 1992 pegla 
iz Bosne in J-Iercegovinc. V tern obdobju je Slovenija sprcjcJa pribli:!no 45.000 bcgunccv (prim. Vreccr 2001), 
ki pa so do danes povecini ie zapustili driavo. Begunci, ki so v Slavenija pri~[i leta 1992, pray taka pa tudi med 
voj no, so se pogaslo odlocali, da bode svojo PO[ nadaljevali v Zahodno Evropo ali Ameriko, kar pomeni, da so 
se v Sioveniji ladriali Ie kratek cas. VeCina tistih, ki se je odloCila ostari, poveCini zaradi financnih razlogov Ole
galni transferji na Zahod so bili zanje predragi), se je po voini, predvsem v letih 1997 in 1998, vrnHa v Bosna. 
Leta 2002 je bila taka med tistimi, ki so ostali, uradno evidentiranih priblifno 2.150 beguncev (ECRI). 
15 Danes ima Slovenska Islamska skupnost stirinajsl dZematov v ~tirinajstih slovenskih mestih. 
]6 Do lela 1990 je bila Islamska skupnost registrirana Ie v Ljubljani, delovala pa Sla Ie dva mesdi:ida: Ijubljanski, 
ki je hil odprtleta 1981, in jesenBki, ki je bi! odprt leta 1987. 

J 
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ustanovljeno leta 1992, z namenom organiziranja kulturnih aktivnosti beguncev 
in drugih Bosnjakov. 

Danes je islam v Sloveniji na simbolni ravni v javnosti se vedno komaj opazen. 
Edina muslimanska kulturna praksa, ki se mnozicno prakticira, je proslavljanje ra
madanskega bajrama (arabsko: eid alfitr), ki poteka v obliki druzinskih sreeanj 
in skupne molitve v mesdZidu. Predhoden, enomesecni post v Casu ramadana se 
ne prakticira splosno. Med tradicionalnimi muslimani Ie manjsina, predvsem sta
rejsi Ijudje, redno zahaja v mesdZid in moli. Zenske se ne pokrivajo, razen takrat, 
kadar obiscejo mesdzid ali ob verskih sveeanostih, kakrsne so mevlud,17 tevhid, 18 

if tar, 19 seriatska poroka, ali ob priloznosti vecjih sree.nj muslimanov. Ker je to
vrstna praksa pokrivanja bolj ali manj interne narave, saj se izvaja pretezno ob ri
tualih po domovih ali v mesdZidu, ni vidnih znakov, ki bi navzven kazali na nji
hovo religiozno pripad nost. Muslimani v Sloveniji pray tako nimajo halal mes
nic20 ali muslimanskih pokopalisc,21 ki bi lahko na kakrsen koli nacin pricali 0 nji
hovi prisotnosti v Sloveniji. 

Dodatni razlog, ki je religiozno pripadnost Bosnjakov tako dolgo ohranjal v in
timisticnih, znotrajskupinskih legah, predstavlja dejstvo, da muslim ani v Sloveniji 
nimajo svojih religioznih objektov, ki bi jih v oceh slovenske javnosti potrdili kot 
muslimane. Po Ahmedu Pasicu so bili prvi islamski religiozni obredi organizirani 
ze leta 1969 (Pasie 2002: 104). Takrat so se muslimani v Sloveniji obrnili na sloven
sko oblast glede dovoljenja za gradnjo moseje v Ljubljani, ki bi sledila modelu 
drugih evropskih prestolnic. Dovoljenje so sicer pridobili takoj, vendar je iskanje 
primerne lokacije postalo ovira, ki je bila preseZena sele pred kratkim. Do leta 
1997 se je postopek vlekel po kanalih slovenskega birokrar.skega sistema. 5 

* * * 
17 Kolektivni obredi, ki so obi~ajno organizirani v cast prcroku in njegovemu rojsLVu, ali kot dogodki, pove
zani z religioznim ali dru2inskim iivljenjcm (inavguracije mosej, Seriatske porokc, obrezovanj de~kov, 

sunetenje, ipd.). 

18 Iz arabske besede tawhid (bo2anska edinstvcnost). 7<whld se je kot ritual v Bosni pojavil v sedemdcsclih 

letih. Razvil se jc v speci fieno bosanski ritual, obred skupne molitve, ki se ga navadno organizira v po~astitev 
umrlega. Nekateri avtorji omenjajo tudi vrsto tevhida, ki ga Ijudje organizirajo v znak slavljenja zivljenja (npr. 

ob priliki poroke ali obrezovanja de~kov, sunete'lJa ipd.), vendar iz mojih opazovanj naJesenicah Ijudje taka 
praznovanja obi~ajno imenujcjo mevlwi. Tevhid najverjetncje lzvira iz prakse in obredov dervisev, pri katerih 

sc Ijudje zberejo v krog in izgovarjajo religio%ne reke ali 99 bozj ih imen. Kot navajajo razlitni avtorji, se je v 

Basn! tevhid obieajno odvijal po domovih, tada naJescnicah, kjer veeina muslimanov 1.ivi v majhnih stanova

njih, ta obi~aj no poteka v mesdZidu (prim. Bringa 1995: 198-206, primerjaj tudi Skaljit 1985 in Softit 1984) 
19 If tar predstavlja skupni obed, ki ob koncu dneva prekine post v casu sverega meseca ramadana. 
20 V Sloveniji imajo muslimani veliko le2:av s kalal hrano. Slovenska mesna industrija (Perutnina Ptuj) ponuja 

hlllal meso sele od nedavnega in v zelo omejenem obsegu, medtem ko slovenski zakon prepoveduje Idanje 1i
vali lzven uradnih instituci j ( torej tudi na istamski na~in), zaradi Cesar ostaja hala/ hrana, pogosto nedostopna 

ol.iroma vsaj ilegalna. Religiozne obrede, kakrSen je kurbmt bajram, zato spremljajo prccejsnjc logisti~ne te

lave. 

21 Razen pokopalise na jesenicah in v Mariboru, ki imata loeenc dele za muslimane. Na Jesenicah je ta del 

praktitno neviden, saj je vizualno prilagojcn obeinskim standardom za pokopaJisea. 
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povojno organizacijo in institucionalizacijo muslimanov22 pa je zadeva postala 
tudi predmet burne jayne razprave. Ceprav dovoljenje za gradnjo moseje ze 
dolgo ni bilo vee vprasljivo, so jayne razprave nacele stevilna fobiena vprasanja, 
povezana s prisotnostjo muslimanov in islama v Sloveniji, ki bi jih lahko opisali 
kot orientalistiena (prim. Said 1996). V njih so bili muslimani vztrajno konstrui
rani kat nerazpoznavni Drugi, povezani s podobami obmejnega orientalizma23 

zivecega v slovenskih nacionalnih "mitozgodovinah" 0 "turskih vpadih" (prim. 
Gingrich 1998), ali z medijskimi podobami 0 sodobnem terorizmu po svetu. Tako 
je npr. vprasanje domnevne nekompatibilnosti moseje s slovensko kulturno kra
jino, ki se je pojavilo, povsem v sozvoeju s predstavami obmejnega orientalizma. 
Slovensko krajino se je predstavljalo kot krscansko, zaradi domnevne zgodovin
ske kontinuitetne poseljenosti Slovencev na njenem ozemlju pa tudi kot last do
mnevno "avtohtonih" Siovencev, ki naj bi edini imeli pravico do urejanja "SVo

jega" teritorija. Tako se je na enem od spletnih forumov oglasil nekdo, ki je v tis
tern casu ocitno spremljal izjave politikov v medijih: 

Cerkve na griekih, kapelice na krizisCih, gradovi na vzpetinah ... to je del nase 
zgodovine in narodne zavesti. L:e pa v vso to zavest zapicis minaret, visok 27 
metrov, bo deloval kot tujek, visek. .. Ne sarno kot tujek v naravnem okolju, 
ampak kot tujek v zavesti naroda24 

* * * 
22 V skladu s "politicnimi ~jvi · je razpadu]ugoslavijc 1991/92 sledil tudi razpad Islamskc skupnostiJugoslavije 

(Isfamska zajednica}ugoslcwije; 1993). V okviru tega proccsa je decembra 1994 Islamska skupnost Slovcnijc 
postala zunajteritorialna enOla Tslamske skupnosti Bosnc in Hercegovine. Kar pomeni, da je v institucional
nem pogledu Slovenska Islamska skupnost dejansko bosnjaska. Priblizno 90 prOCCntOv Clanov lslamske sku
posti je Bosnjakov, preostali pa so A1banci, Rami, lurki in posamezni Arabci, poveCini studenti iz neuvrUenih 
dr:1.av, ki so prisli v Slovenijo studirat Se v Casu Jugoslavije. V skupnost je vtlanjenih 65 00 drufin, kar pomeni 
priblifno 26.000 tlanov (zadnj i popis iz leta 2002 je pokazal, da v Sloveniji fivi 47.488 konfesionalnih muslima
nov (glej Popis 2002». Sedanji mufti je aan Rijasela, izvrsnega organa Islamskc skupnosli Bosne in Hercego
vine, opcrativni jezik znotraj Islamske skupnosti pa ni slovenStina, temvce bosansc':ina (de jansko io razumejo 
in govorijo vsi tlani, saj jih veCina prihaja z obmotja nekdanje Jugoslavije, kjer je bi! srbohrvaski jezik, Idanes 
uradno razlocen na srbski, hrvaski in bosanskil, splosno razumljen in govorjen). 
23 Obmejni orientalizem naj bi se po Gingrichu nanaSal na orientaHsticnc diskurze, ki so sc pojavili na tistih 
obmocjih evropske periferije, ki so bila v preteklosti v ncposrednih in dolgotrajnih odnosih z muslimanskimi 
imperiji, kakSen je npr. Otomanski imperij. V teh regijah naj bi bil obmejni orientalizem, bali kot v elieni, bo
gato prisoten predvsem v ljudski in popularni kulturi, v regijah osrednje in jufnjc Evrope pa naj bi se Cisto kon
krctno manifestiral v diskurzih in ptxlobah ° "Thrkih-. Ko t tak naj bi se razlikoval oct klasitncga kolonialnega 
orientalizma, ° katerem pise Said (1996), ki zadeva predvsem akademsko, eHtno kulturo (Gingrich 1998, 121-
126). Kakor ga definira Gingrich, jc obmejni orientaHzcm "rclativno koherenten niz metafor in mitov, prisot
nih v ljudski in popularni kulturi. Nanasa se na doma~o dr1.avo in populacijo vzdol1. bli1.nje teritorialne in vo
ja~kc meje, ki je prezela z vccnim poslansLVom~ (1996, 119). 'Ib poslanslVo se nanasa na pomcmben zgodovin
ski mit, in sicer mit 0 anJemurale chrislianiJatis, ° trajajoci misiji krstanskih dcl,cl v obrambi krscanske mejc, 
v kalerem castno vlogo zavzcmata samopripisovanje prcmoci in degradacija islamskcga nasprotnika (Baskar 
2003b: 4). V teh reprezentacijah je islam enaten s klasi c':nimi voj~kimi vdori in roparskimi pohodi, ki seveda 
nimajo nit skupnega z islamom ali z islamizadjo. Glei naprimcr izjave, podane v televizijski oddaji Trenja. D£a· 

mija v Sioveniji, ki je bila predvajana 23. januarja 2003 na postaji POP TV. 
24 Mladina, SlelIilnl pomislekl 0 gradnji dZamije na poplavnem obmotju, <bttp-1Iwww mladjna sjldnev
n jk / 38952>, 15. 9. 2005. 
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Trditve 0 nacionalni varnosti in moznosti terorizma v Sioveniji, 0 islamu kot 
vseprezemajoCi religiji, ki ne razlikuje med vero in politiko ipd., so se nanasale 
predvsem na medijske podobe 0 terorizrnu, vendar so se v mnogih segmentih 
uspesno oplajale s predstavarni 0 srednjeveskih "turskih vpadih" in tudi drugimi 
orientalisticnimi predstavarni. Kakor pravi Edward Said (1996, 368-9), se islamu 
nenehno prideva politicni karakter. Islamske in bliznjevzhodne druzbe naj bi bile 
doeela "politicne", pri cerner je ta pridevnik miSljen kot oCitek islamu, da ni do
volj "liberalen", da ni zmozen 10Citi (kot to "znarno" na Zahodu) politike od kul
ture. Tako je Drago Oevirk, katoliski teolog, iz rokava povlekel sledeci orientali
zem: 

o dzamiji se motimo, ce jo imamo Ie za "bogosluzen kraj". Pray tako se mo
timo, ce utemeljujemo pravieo do gradnje dzamije z versko svobodo, ker pre
prosto ne gre za religijski prostor. /. . ./ Glede na vecrazseznostno (in pogosto 
politicno) naravo dzamije v islamskem izrocilu zna biti njena gradnja - v na
sprotju z gradnjo eerkva - politicno dvoumno dejanje (Oevirk 2004, 8). 

Se dlje je sel nekdanji minister za znanost Andrej Umek, ki je Siovenee opozo
ril na moznosti terorizma v Sioveniji in slovenske muslimane postavil v povsem 
drugacno luc, kot so je bili Siovenei do tedaj vajeni: 

Izgradnja diamije je v tern trenutku iz varnostnih razlogov popolnoma nespre
jemljiva. Zato je treba priprave na izgradnjo takoj in nepreklieno ustaviti, 0 grad
nji pa bi lahko znova razmisljali po dokoncni zmagi nad islamskim fundamenta
lizrnom in terorizmom. Z izgradnjo dzamije bi namrec Ljubljana vede ali nevede 
tudi sirlla infrastrukturo AI Kaide in drugih teroristicnih organizacij.'5 

Na tiskovni konferenci pobudnikov referenduma 0 postavitvi dzamije je mest
nik svetnik Mihael Jare svoje razmiSljanje 0 "nevarnostih", ki naj bi jih s seboj pri
naSala dzamija, povezal s "turskimi vpadi" in eksplicitno vzpostavil zvezo med 
mnogokrat omenjano nevarnostjo nasilne islamizacije s "kruta" slavensko prete
klostjo, ki bi se z zgraditvijo dzamije utegnila ponoviti. Siovenski muslimani so 
bili tokrat odkrito demonizirani 5 pomocjo zlorabe spomina na "turske vpade" : 

V preteklosti je bila Siovenija pod stoletno obsado turskih vojakov, ki so prisli 
k nam s sabljo, s handzarji, zdaj pa ne prihajajo vee z meeem in ognjem, tem
vee s svojo knjigo, ki ji pravijo Koran (Aleksic 2004: 28). 

Razprava je 51a tako dalee, da je moseja na nek naein postala simbol odpiranja 
"nacionalnih vrat" sodobni razlicici "turske invazije", Ie da tokrat muslimani niso 
bili predstavljeni kot konjenica, temvee kot falanga teroristov. Siovensko javnost 
so preplavili islamofobni izbruhi, ki so jih, kakor so pokazale kasnejse analize, v 

*** 
25 SLS, /jubljanska SLS 0 dz amijl, <buoHwww sis sj/forum>, 20. 2. 2004. 
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kontekstu predvolilne kampanje sprozile razlicne slovenske politicne stranke 
(prim. Dragos, 2004). Govorjenje 0 islamu v politicnih diskurzih je postalo pocet
je, v katerem se je konstruirala Drugost muslimanov v Sloveniji, ki pa z realno po
dobo muslimanov nima dosti skupnega. Pravzaprav so Bosnjaki, 0 katerih se do 
takrat ni razmiSljalo kot 0 muslimanih, v oceh slovenske javnosti "postali" musli
mani natanko takrat, ko je zahteva po moseji postala kamen spotike. Kot se je iz
kazalo na terenu, vecina Bosnjakov v Sloveniji namrec razlike v veri sploh ne vidi 
kat taka usodne, da zaradi svoje pripadnosti islamu ne bi mogli ziveti v rniru in 
slogi z vecinskim prebivalstvom, ali bi jih vera v zivljenju na kakrsenkoli nacin 
omejevala. 

BOSNJA5TVO IN ISLAM 

Kot receno, olOaka Bosnjak danes v Bosni predstavlja uradno nacionalno 
oznako za vse bosanske muslimane. Glede na to, da je bila uvedena kot nacio
nalna ime, osnovano na religiji kat temelju nacionalne identitete, se je med Bos
njaki odprlo veliko vprasanj 0 povezavi med bosnjastvom in islamom. Islamska 
skupnost in Bosnjaska kulturna zveza Slovenije (Bosnjacki kulturni savez Slove
nije - BKSS) Bosnjake sicer predstavljata kot homogeno skupino, vendar so pe
cepcije bosnjastva med samimi Bosnjaki v resniei pre predene z mnogimi notra
njimi protislovji. 

Tezave se pricnejo ze pri sami z nacionalizmom obmejeni opredelitvi bosnjas
tva, zaradi cesar se mnogi, ki naj bi bili zaradi svojega muslimanskega "porekla" v 
skladu z drzavnimi ideologijami Bosnjaki, za take sploh ne izrekajo. Prijatelj, ki ze 
vrsto let zivi v Sloveniji in ki se je zaradi religiozne neopredeljenosti pred vojno 
vedno izrekal za Jugoslovana in ne za Muslimana, mi je tako povedal, da se ne 
steje za Bosnjaka, ker to poimenovanje implicira bosanske drzavne ideologije, s 
katerimi se ne strinja. Tako je povedal, da se je ob popisu v Bosni opredelil kot la

vabo, podobno kakor naj bi to poteli tudi mnogi drugi prebivalci Bosne, ki se ne 
strinjajo z nacionalisticnimi ideologijami, kakrsne te opredelitve zajemajo. V tern 
kontekstu naj bi se po njegovem mnenju mnogi izrekali tudi za Bosance,26 torej 
za tisle, ki zavzemajo distanco do drzavnih in nacionaJisti~nih ideologij, in sicer 
ne glede na svojo versko provenienco, torej ne glede na to, ali so muslimani, pra
voslavci, katoliki, Judje ali ateisti. 

V Sloveniji je podobno distanco do uradnih opredelitev bosnjastva, kot jo je 
opisal moj prijatelj, pokazal tudi zadnji popis prebivalstva. 27 V njem so se konfe-

••• 
26 V predvojni Bosni in Hercegovini se je termin Bosanci nana~al na prcbivalcc republike Bosnc in HcrcegO"
vine, (are; na Muslimanc, Srbe, Hrva(e, Jude, Rome in (aka dalje. 
27 Statistitni urad Republikc Slovcnijc, Popis2002, <httpyl/www.StaLsVpopis2002/sVdefaulthtm>, 29. 11. 2004. 
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sionalni muslimani, ki bi po svojem izvoru lahko bili (ni pa nujno) iz Bosne, opre
deljevali na najrazlicnejse nacine: kot Bosnjaki (19.923), Muslimani (9.328), Bo
sanci28 (5.724), Jugoslovani (55), Crnogorcj29 (634), Siovenci (2804), nekateri se 
sploh niso opredelili (721), nekateri na vprasanje niso zeleli odgovoriti (817), ipd. 
Popis seveda nakazuje razhajanja V pojmovanju zveze med islamom in bosnjas
tvom, vendar ne pojasnjuje dilem, ki se okrog interpretacij bosnjastva pojavljajo, 
in se zlasti ne dvomov tistih Ijudi, ki na ponujeno uradno opredelitev pristajajo. 

Na J esenicah so predstavniki lokalnega bosnjaskega folklornega drustva in 10-
kalne islamske skupnosti dvome 0 dejanskih vsebinah bosnjastva poskusali od
praviti tako, da so Ijudi 0 tern "informirali". Leta 2002, ko je bil v Sloveniji oprav
Ijen zadnji popis prebivalstva, so bili po besedah mojih sogovornikov Bosnjaki na 
Jesenicah, ki so se udelezevali dejavnosti v lokalnem folklornem drustvu Biser, 
pouceni 0 tern, kako izpolniti popisne formularje. Neka zenska mi je tako pove
dala, da so ji svetovali, naj se opredeli kot Bosnjakinja; zeleli so jo torej voditi v 
"pravo" smer v skladu z normami nacionalisticne bosnjaske politike. Predsednik 
lokalnega dZemata na Jesenicah pa mi je povedal, da so takrat svoje clane lnfor
mirali a njihavi uradni identiteti taka, da so vsem muslimanskim druzinam na ]e
senicah, ne glede na njihovo CIanstvo v lokalni islamski skupnosti, v postne nabi
ralnike razdelili letake, na katerih je pisalo: "Vi ste Bosnjaki in ne MuslimanL Vas 
jezik je bosanski in ne srbohrvaiiki." Tovrstno usmerjanje Ijudi s strani predstavni
kov lokalnega drustva in lokalnega dZemata je imelo velikvpliv naJesenicane in 
njihovo izpovedovanje "narodne" pripadnosti na popisu. Toda na neuradni ravni 
dvomi glede vsebin bosnjastva ostajajo. 

Na Jesenicah se mi je zdelo precej ocitno, da med Bosnjaki ni enotne pred
stave 0 tern, ali kategorija Bosnjak vkljucuje Ie muslimane, ali pa tudi pripadnike 
drugih bosanskih religij, poleg tega pa tudi, na kakSen naCin naj bi Bosnjaki prav
zaprav sploh bili muslimani. Ko sem 0 tern vprasala mlado Bosnjakinjo, ki islama 
ne prakticira, vendar je zatrjevala, da je verna, je odgovorila, da je Bosnjakinja. Ko 
sem jo vprasala, kaj pomeni biti Bosnjak, je odgovorila, da so Bosnjaki Ijudje, ki 
zivijo v Bosni: Srbi, Hrvati in m/Muslimaril. Njeno razumevanje bosnjastva je na 
prvi pogled ekvivalentno pojmovanju bosanstva, torej opredelitvi, s katero Ijudje 
zavzemajo distanco do bosanskih nacionalisticnih ideologij; vendar je ista sogo
vorrilca, kakor sem ugotovila iz nadaljevanja pogovora, opredelitev Bosnjak razu
mela hkrati tudi kot zamenjavo za staro nacionalno poimenovanje "Musliman": 
torej povsem v skladu z bosnjasko nacionalno ideologijo. Povedala je, da so "oni" 
pred kratkim postali Bosnjaki, a da se ji zdi ta nov nacin samoopredeljevanja ne
navaden, zaradi cesar se naprej raje uporablja oznako Musliman. Ko sem jo 

* * * 
281.21 3 pravoslavcev, 353 katolikov, 259 ateisfOv in 507 drugih sc jc ravno tako opredclilo za Bosance. 
29 Mnogi muslimani iz crnogorskcga Sand1.aka se imajo dancs za Bo~njake (glej opombo 13). 
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vprasala, ee so potemtakem bosanski Srbi in Hrvati pray tako Bosnjaki, se je 
zmedla. Ker ni nasla pravega odgovora, je svoje stalisee obranila z argumentom, 
da so ji tako povedali v Biseru. Torej je bila tudi sama poueena 0 svoji "uradni" 
identiteti in se z njo tudi predstavljala, medtem ko je bil njen zasebni odnos do 
taksne samoopredelitve povsem apoliticen v primerjavi s stalisCi nekaterih dru
gih Bosnjakov, ki aktivno podpirajo idejo bosnjastva, vezanega izkljueno na islam. 

5e bolj pereee kot vprasanje "elanstva" razlienih konfesij v bosnjastvu je bilo 
vprasanje 0 zvezi med islamsko versko prakso in bosnjastvom. Veeina informa
torjev je poudarjala, da so muslimani v religioznem po menu besede, in to tudi 
takrat, kadar je bilo oeitno, da islama ne prakticirajo. Mladenie, ki je imel vsakie, 
ko sem pri njih do rna pila jutranjo kayO, hudega alkoholnega "macka", mi je v in
tervjuju povedal, kako je ponosen, da je musliman in da nasi muslimansko ime. 

Pray tako je imel resen namen, da nekega dne opravi hadZ (arabsko: hajj, roma
nje v Meko). Zan;, kakor tudi za mnoge druge, 5 katerimi sem se pogovarjala, je 
islam predstavljal tisto vrsto etniene razlike, na osnovi katere se je bilo mogoee 
razmejevati proti Hrvatom in Scborn. Ceprav islama oi prakticiral in vojne oi ra
zumel v skladu z nacionalistienimi interpretacijami, t.j. vzdoli verskih meja, je 
Srbe dojemal kot agresorje na Bosnjake in tako cutil mocno potebo po vzposta
vitvi razlike med seboj in njimi. Njegovo razumevanje islama kat markerja etni
ene razlike je razvidno tudi iz komentarjev, ki jih je podajal med gledanjem tele
vizijskih porocil 0 dogodkih v Gazi. Muslimanske Bosnjake in Palestince je kot 
irtve umestil na enD stran, medtem ko je pravoslavne Srbe in izraelske Jude po
stavil kot agresorje na drugo: "Kolk jest sovraim Zide. Ej, oni so men isti kt Srbi. 
Isti eetniki, res." 

Nek drug, precej veren mladenic, se v najinem pogovoru oi pray nic spraseval 
po definiciji bosnjastva: Bosnjaki so tisti Ijudje iz Bosne in Hercegovine, ki so is
lamske veroizpovedi in i ivijo skupaj s Srbi in Hrvali. Njegova interpretacija je sov
padala z uradnimi opredelitvami nacionalnega bosnjastva, saj se je nanasala iz
kljueno na muslimane. Tudi zanj je islam predstavljal temelj etnienega razlikova
nja proti Srbom in Hrvatom. 

Vlogo islama v procesih razmejevanj, ki so jih sproiili medvojni nacionalistieni 
politicni diskurzi, mi je v pogovoru implicitno razloi il tudi nek drug, zelo veren 
moski. Njegovo razumevanje vojne je bilo enako esencialistieno, kot so bile njene 
medvojne nacionalistiene reprezentacije, srbsko agresijo pa je razumel kot tisti sti
mulus, ki je vodil v spontano reislamizacijo bosanskih muslimanov: 

Radovan Karadiic je za muslimane naredu vee kt eela Islamska skupnost. Mus
limani so bli ie tko sekularizirani, da ee bi nas pustil pr mir se 30 let, muslima
nov sploh ne bi bilo vee in bi bli mi dons veeji Srbi od samih Srbov. Mi smo kt 
zrezek, aves. Bol k ga touees, vee ga je. 
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Pogovori z Jesenicani razodevajo, da je razlika V vefoizpovedi z vojno za 
mnoge postala pomemben vidik etnicnega razmejevanja, tudi ce se za vsebine 
verstva nikoli niso resnicno zaniInali in torej vere nikoli niso niti prakticirali. Tako 
so mnogi izjavili, da je pravzaprav islam tisto, po cemer se razlikujejo od drugih 
bosanskih skupin.30 Moski, ki je bil vse do vojne zagrizen komunist inJugoslovan, 
danes vztraja, da je Bosnjak in musliman, ceprav se zdalec ni aktiven vernik. Na 
moje vprasanje, v cern je pravzaprav bistvo tega, da je musliman, odgovoril: 

Moj oce, ki mu je bilo ime Fahrudin[31], je bil vpisan kot Hrvat. Ko se je vse 
skupaj zacelo [vojna - op. S. K], sem zacel brat 0 tern in se mi je vse skupaj za
gabilo. To je bilo vse skupaj ?.arota, sarno da se 0 tern prej ni smelo govorit. 
Zato nam pa niso dali, da bi imeli svojo nacionalnost. Hrvati in Srbi so si nas 
vedno malo parcelirali ... Sprasujes, po cern sem musliman? Jaz sem musliman, 
ker imam to v genih. Moji starsi so muslimani in zato sem jaz musliman. Kul· 
tUfno sem musliman, vera me povezuje v kulturno skupnost muslimanov, 
moja nacionalnost pa je Bosnjak. Zdaj pa, kako jaz to izvajam, je pa spet nekaj 
drugega. Meni ni treba bit skoz v dzamiji[32], da sem musliman. En je lahko 
skoz tam, pa v resnici tega ne nosi v srcu. Cim bo stopil yen, bo 0 prvem, ki ga 
bo zagledal, pomislil slabo. To pa ni dobro. 

Religija je po mnenju mojih sogovornikov edina konkretno dejstvo, na osnovi 
katerega se Bosnjaki, Hrvati in Srbi med seboj razlikujejo, zato se zdi nekako 
logicno, da so zaradi vojne zaceli upravljati ravno z religijo kot pomembnim vidi
kom svojega kulturnega repenoarja in se vzdoLZ verskih mej priceli razmejevati 
proti Srbom in Hrvatom. Vendar: medtem ko za Ijudi, ki so ponotranjili nacio
nalne ideologije bosnjastva, razlika v veri predstavlja neprehodno, etnicno razliko 
(Sumi 2000, 22, glej tudi Sumi 2004,22-24),33 ki se vzpostavlja proti Srbom in Hr
vatom; iste razlike, osnovane na verstvu, v odnosu do Slovencev Bosnjaki veci
noma ne razumejo kot neprehodne. Ravno nasprotno: v okviru slovenskega 
topicnega konteksta so jo mnogi moji sogovorniki predstavljali kot drugacne 
vrste od tiste, ki se vzpostavlja med bosanskimi skupinami, torej v bosanskem 
topicnem kontekstu. Verska razlika v razmerju do Siovencev, ki so jih moji sogo
vorniki redno imenovali kristjane ali katolike, se marsikomu ni zdela kijucnega 

* * * 
30 Podabne procese etnicncga razlikovan;a so opazili tudi med bosanskimi bcgunci na Svedskem in v Avstra
liji (gle; Eastmond 1998 in Colic-Pciskcr 2005). 
31 Ime informatiorjcvcga aceta je spremenjeno. 
32 Bosnjaki naJesenicab svoji molilnici, mesdiidu, rccejo ~d:!amija". 
33 Izpcljava a prebodnih ("kulturnih") in neprchodnih ("etnicnih") razlikovanjih je razvila Irena Sumi v Sumi 
2000 (22ft). Razlikc, ki so pojrnovane kat prehodne so po njcnem tiste, ki so v poJju Ijudskih razlikovanj zaglc
dane kot odpravljive in za katcre se verjame, da so zgolj posledica zgodovinskih naklju~ij , ne pa tudi dcjansko 
izvornih razlik. Nasprotno ncprehodno razlikovanjc, kamor poleg ~ctnicncga~ razlikovanja ~teje tudi razlikova
njc med spoloma, apredcljujc kat tiStO, ki je v Ijudskih pojmovanjih vedno utemeljeno na predstavi 0 nepre
mostljivo razlicnem izvoru. 
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pomena. Mnogi so mi celo pripovedovaJi 0 tern, da imajo kristjani in muslimani 

veliko skupnega. Neka gospa mi je npr. razlagala, da sta "naSi" veri v bistvu enaki: 

Moja prijateljica je v Zagrebu poroeena s katolikom. Ona je muslimanka, on 
katolik. In imajo doma vse te knjige, Biblijo, Koran. Jaz sem, ko smobli u gos
tima, to malo citala ... pa te vase knjige su haman iste ko i nase. Vse govorijo 
isto, ne lazi ne kradi, teh vasih deset zapovedi je cist tko kt pa pr ns. Vse govo
rijo, da moras bit dobr, pa nikomur ne slabga del at in tko. Ce bi se vsi drial 
lega, kar tam pise, sploh ne bi blo nobenih problemov. Zato pa jest vedno 
pravrn, da oi vazn, kere vere si, vain je, da si clouk. 

Taksno pa ni staliUe vseh Bosnjakov. Nekateri med njimi, lahko bi jih oprede
lili kot tiste, ki islam dosledno prakticirajo in se za muslimane ne izrekajo Ie na 
bolj ali manj deklarativni ravni, tudi v razmerju do Slovencev razliko v veri vidijo 
kat neprehodno. torej, kat vidik etnicnosti. Etnicno razlikovanje na osnovi vere 

zunaj bosanskega topienega konteksta, torej v slovenskem topienem kontekstu, 
kjer etnicno razlikovanje med Bosnjaki in Slovenci ocitno poteka tudi na osnovi 
drugih, ne zgolj versklh razlik (npr. na osnovi jezika ali kulinarike), pa v bistvu 
vzpostavlja etnicno skupino vseh muslimanov na svetu, ki se v mejnosti razliku
jejo od vseh nemuslimanov na svetu, torej islamsko umo (arabsko: ummah, skup
nost, narod). 

Zveza med bosnjastvom in islamom za mnoge namrec oi vprasljiva Ie s stalisca 

samega prakticiranja vere, temvec tudi 5 stalisca interpretacije islama. Interpreta

cija islama pa, kot bomo videli, v marsieem vkljucuje tudi samoreprezentacijo is
lamske identitete. Nekateri Bosnjakl namrec tudi sam islam dojemajo drugaee od 
vecine. Neka zelo verna zenska je tako na primer izrazila svojo zaskrbljenost 
glede enacenja bosnjaStva in islama. Dejala je, da ce imas muslimansko ime ali 
prednike, ki so bili versko zelo aktivni (kot sta npr. hodZa, islamski duhovnik ali 
bula, uciteljica religije), to iz tebe se ne naredi muslimana. Zavzeto je poudarjala, 
da Bosnjaki, ki zase pravijo, da so muslimani, v resnici zamenjujejo nekdanjo na

cionalno poimenovanje Musliman z bosnjastvom, in da potemtakem v resnici 
niso muslimani, saj v vsakdanjem iivljenju se zdalee ne sledijo naeelom islama, 
temvec predvsem bosanski tradiciji, ki s pravim islamom nima dosti skupnega. 
Zenska se je druzila s tistimi Bosnjaki, ki so islam prakticirali drugaee od veCine 
in katerim se je, kakor je bilo razvidno iz nasih razgovorov, samoopredeljevanje 
za muslim.ne zdelo pomembnejse od bosnjastva. Ti so se, kot so mi razlozili, tru
dili slediti ('Cisti islam", ociScen elementov bosanske tradicije, ki se jim z islamom 
ni zdela zdruzljiva. Zavzemali so se za islamsko ucenje, kakor je osnovano v pri
mamih tekstovnih virih, v Koranu in v suni (sunet: tradicija preroka Moha
meda34). TakSno razumevanje islama pa je dejansko v nasprotju s prevladujoCim 
pogledom vecine Bosnjakov v Sloveniji, ki "pravovemi" islam vidijo kot nekaj tu-
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jega, in ki islam razumejo in prakticirajo v takSni obliki, kot je ta zasidran v bosan
ski tradiciji. 

BOSNJASKI DISKURZI 0 ISLAMU V SLOVENI)I 

Do nakazanega notranjega religioznega razmejevanja med Bosnjaki ni priSlo 
kako spontano, temvec pod vplivom politicnih ideologij, ki so jih med vojno uve
Ijavile bosanske avtoritete. Kot navaja Xavier Bougarel, je bosanska vlada med 
vojno namrec ustanovila vzporedne politicne mreze s humanitarnimi organizaci
jami, kot je npr. Third World Relief Agency (TWRA) s sedeiem na Dunaju, ki je zbi
rala denar iz muslimanskih drzav in oskrbovala Bosno z "Iogisticno podporo" (z 
orozjem in drugo vojasko opremo, prim. Bougarel 1999a: 49). Po zapazanjih ne
katerih raziskovalcev se je "stranski uCinek" te pod pore pokazal v obliki poveca
nega verskega vplivanja na bosansko muslimansko populacijo: v Bosni so se po
javili posamezni muslimani in muslimanske organizacije iz razlicnih musliman
skih drzav, katerih teznje so bile jasno usmerjene k reislamizaciji bosanskih mus
limanov, ki so jih videli kot od islama prevec oddaljene, torej asimilirane. Kolikor 
mi je uspelo ugotoviti, sta to misijo v Bosni v glavnem sponzorirala Savdska Ara
bija in Iran (prim. Macek 2000, 168-169; Bellion-Jourdan 2001; Bagherzadeh 
2001). Razlicne islamske humanitarne organizacije naj bi Ijudem ponujale materi
alne dobrine, v zameno pa od njih pricakovale, da se naucijo islama in ga prakti
cirajo na pravoveren nacin (Macek 2000, 168-169). Kot navaja Ivana Macek, so 
mnogi bosanski muslimani to igro sicer sprejeli, vendar povecini tujih ideologij 
niso ponotranjili, temvec so se jim Ie navzven podrejali, saj jim je slo v vojnih raz
merah za golo prezivetje. Poleg humanitarnih organizacij naj bi se vplivi "tujega" 
islama sirili tudi v vojski. V posebne enote Armade Bosne in Hercegovine (ABiH) 
naj bi bili vkljuceni muzahedini (arabsko: mujahidin),35 prostovoljci iz musliman
skih driav, ki so vojno razumeli v skladu z uradnimi nacionalisticnirni politikami, 
in se pridruzili ABiH z vera, da bojujejo dZihad proti krscanskim Srbom in Hrva
tom (Macek 2000, 168-171, 192-195). Tudi njihov prihod ni bil povsem nakljucen, 
saj so vsi ti ljudje v Bosno prisli s pomocjo ze omenjenih vzporednih mrez. 

Zdi se, da se je proces reislamizacije, ki so ga izvajali predstavniki "tujega is
lama", v doloceni meri razsiril tudi med muslimani v Sioveniji. Po navedbah mojih 

* * * 
34 Suna prcdstav!ja jedro dru~bcnih in pravnih islamskih rradicij, ki temeljija na izrekih in dejanjih, ki jih pri

pisujejo prcroku Mohamedu (glcj opombo 40). 
35 Oznaka mu:iahedini je bila prcdhodno uporabljana za taka imenovane fundamentalisticne muslimanskc 

gverite v Iranu in Afganistanu, izhaja pa iz arabskc besede mujahidin (borec). Kakor navaja Ivana Macek, naj 

bi bi! obstoj teh brigad v Bosni simbolno zelo velikega pomena, saj naj bi Sarajevcani clane teh brigad dojc

mali kat zela nasilne in strastne borce, same brigade pa kot edine. ki naj bi sc jih po mnenju Sarajevcanov cct
niki resnicno bali (glcj Macek 2000, 201-205). 
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sogovornikov je naJesenicah zadevo zacel siriti nek Bosnjak, ki je V casu, ko se je 
bojeval V Bosni, prise! v stik z mui:ahedini, po vojni pa naj bi se z njihovo 
pomoejo odpravil tudi na studij islama v Sudan. Po koncanju solanja se je za nekaj 
casa vrnil, okrog njega pa naj bi se pricela zbirati mladina, ki je bila odprta za nova 
znanja 0 islamu in se je bila pripravljena od njega uciti. Vendar za mladino vir no
vega znanja 0 islamu ni bille omenjeni prostovoljec, temvec tudi knjige 0 islamu, 
ki so se v Bosnl z vajna macno razmnozile in so prisie tudi v Slovenijo. Tovrstno 
literaturo naJesenice se danes poSilja dunajska organizacija Tevhid, ki naj bi pred
stavljala vejo Organizacije aktivne islamske omladine (OAlO), salafisticne organi
zacije, ki se je v Bosni pojavila ob koncu vojne.36 Gre za prevode arabskih pred
log v bosanscino, ki jih financirajo razlicne humanitarne organizacije, npr. savds
ka organizacija IGASA ter islamska fundacija Al Haramain . Obe organizaciji sta 
bili v Bosni aktivni med vojno (prim. Macek 2000, 168-171, 192-195). 

NaJesenicah se je s salafisticno indoktrinacijo formirala majhna skupina Ijudi, 
ki poskusa v najvecji meri slediti suni, hkrati pa tudi v vsakem vidiku svojega zi
vljenja zgledovati Mohameda in njegove tovarise. Gre za kakih dvajset posamez
nikov, ki predstavljajo okrog tri odstotke ce!otnega muslimanske prebivalstva v 
mestu. So predvsem mlajsi Ijudje, slari med dvajsel in stirideset let, ki so v skladu 
z verskimi predpisi prevzeli tudi islamski oblaeilni kod. Vecina zensk med njimi 
se pokriva,37 nekaleri moski pa si v znak pripadnosli islamu in suni puscajo brade 
in nosijo nad gleznje skrajsane hlace. V pogovorih 0 oblacilnih praksah so mi ti 
Ijudje pogosto navajali hadiselS ali koranske ajete, ki obravnavajo oblacenje pri 
muslimanih. Ta skupina je prevzela rilualizirano vedenje, ki zrcali vdanosl dosled
nemu izvajanju religioznih norm, kot jih oprede!jujeta Koran in suna. Ob dosled
nem izvajanju temeljnih islamskih dolinosti, petih dnevnih molitev, posta med ra
madanom, darovanjem zekata (arabsko: zakat, ritualna miloscina), se moski iz
ogibajo rokovanju z zenskami, neposrednemu stiku s pogledom, meSani moski in 
zenski druzbi, zenske se izogibajo premocnim parfumom in pretiranemu licenju, 
moski ne nosijo nakita, svile, iivih barv, uzivajo Ie versko neoporecno halal meso 

ipd.39 

* * * 
36 Sodobni salaflstl, imenovani tudi neo-salaflSti, zagovarjajo striktno in skripruralno interpretacijo Karana in 

sune, ki posncma na~in ~ivljenja preroka Mohameda in prvih gcncraci j pobo1.nih musHmanov (arabsko: al
sam/ al-salih) . OAIO je bila formirana kmalu po koncu vojne s strani mladih bosanskih muslimanov, ki so se 
bojevali skupaj s tujimi mudiahedini. 
37 Izraz "pokrican je emski izraz, ki ga uporabljajo Bo~njakinjc in se nana~a na zenske, ki so vedno pokrite v 
skladu z islamskimi verskimi predpisi. 

38 Hadisi so zbirke izrekov in dejanj iz 1.ivljenja preraka Mohamcda in njcgovih slcdnikav, in prcdstavljajo te

melj sunc (glcj a pamba 36). Med ulemo (islamski intelckrualci) sc je razvila bogata in elaboriraoa zoanost a 
hadlsih, z namenom preverjanja njihove verodostajnasti. 

39 Mislim, da jc na tern mestu, zaradi univerzalno negativne nastrojenosti do kakrSnihkoli islamskih uposeb

nosti- s slrani vc~inskcga nemuslimanskcga prebivalstva Slovenije, nujno opozoriti na la, da ti ljudje samih 

sebc ne imcnujejo Salafisti (bosansko: Selajlje), tcmvcc': -muslimani -. Morda je (emu tako zata, kef je pOimeno-
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Danes se med Bosnjaki odvijajo procesi notranjih razmejevanj predvsem na 
ravni diskurza 0 islamskih praksah in interpretacijah teh praks. Ko sem prisla na 
Jesenice, so me Bosnjaki tako na vsak naCin hote!i nauciti locevanja med "pra
vimin in "nepravimi" muslimani. Tisti, ki so prevzeli "uvozenen interpretacije is
lama, so poudarjali, da je veCina Bosnjakov muslimanov Ie po imenu, medtem ko 
so mi ani drugi potem, ko sem jim povedala, da se zanimam za muslimane in da 
imam stike tudi s prvo skupino rekli, da se druzim s povsem napacnirni Ijudmi. 
Pri taksnih pogovorih je najbo lj izstopala teznja, predstaviti mi "pravi" islam in 
razloziti, kdo naj bi bi! "pravi" musliman, kako naj bi se obnasal ipd. Pri tern so 
drug drugemu odrekali tako versko kompetentnost kot tudi pripadnost islamu. V 
tern smislu je pray mogoce reci , da so ta nasprotujoca si stalisca glede islama tisti 
nosi!ni govor, kl slovensko bosnjasko sku pnost konsolidira. 

Simpatizerji salafizma so bili tako nadvse kriticni do domnevne religiozne "ne
vednosti" preostalih Bosnjakov, ki naj ne bi razlocevali med bosansko tradicijo in 
islamom ter naj bi vse, kar so jim paved ali starsi in stari starsi, sprejemali za 
"sveto". Taka sem v casu bivanja naJesenicah na racun v "bosanski" islam usmer
jenih Bosnjakov pogosto slisala kritike, ker naj bi bili, s svojim pogostim izjavlja
njem "Jaz sem musliman", muslimani Ie na deklarativni ravni, saj naj v resnici ne 
bi spostovali niti osnovnih temeljev islam a: 

Ja. Bosnjak, neglede na to, da on sploh ni veren, ampak, ce ga bos ti vpraSal 
glede nacionalnosti, on ne bo reke!, da je ateist, recimo tako kot Siovenec, ki 
ni ve ren, ne bo reke! kristjan, recimo Siovenec, ce ... ne verjamem, ate ist sem. 
1ma razciscene nekak te pojme. Bosnjak pa nima. Bosnjak, ceprav ne veruje, 
oziroma, ne vern, recimo ne ve, kaj je kelimei sehadet[40l, ne ve kaj je ... osnove, 
ampak ce ga bos vprasal po nacionalnosti, po veroizpovedi, bo rekel, da je 
Musliman. Otroka bo ucil, bodi musliman, ce te vprasajo, kaj si, si musliman, 
bo svetoval svojemu bodocemu sinu, naj se poroCi z muslimanko, pa ceprav 
ne ve niti, kaj je pet islamskih teme!jev. 

Tradicionalno usmerjenim Bosnjakom pogosto oCitajo, da ne molijo, ali da 
molijo Ie enkrat na teden na dfumi (arabsko:jum 'ah, petkova skupna molitev), 
da v casu ramadana v mesdZid hodijo Ie na teravijo (arabsko: tarawih, nocna 

* * * 
vanje Salafist splosno obremenjcno s pejoralivni mi konmacijami, ki sc jih vet ina Bosnjakov, ne glcdc na nji-

hove osebnc interprctacije islam a, v prizadcvanju po rcprezentiranju islama v Slovcniji kOi miroljubnc religije 

na vso mot izogiba. -lb dcjsrvo je v nasprorju z vscmi oricn talistitnimi mcdijskimi podobami, s katcrimi sc 
islam v Slovenij i obklada. Dcjanskc prakse simpatizerjcv salafizma niso v nobcnem poglcdu moral no spornc, 

nevarne ali na kakrScnkoli natin agresivno usmerjenc do nemuslimanov, lahko pa bi rekli, da so zelo rigidno 

in v doloccnih pogledih cudi puritansko usmcrjene predvsem na prakticirajot c same. 
40 Kelimei-fehadel (arabsko: kalima shahada, besedc pricevanja) predstavlj a prvi steber islama, ki trdi, da Uni 

I30ga razcn Boga, Mohamed pa je njcgov slu:labnik in prerok" (arabsko: "Ashadun /a-i/ah-illaAJlah, wa as
hadu anna Muhammad abduh wa-rasu/-A//ah j _ 
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molitev V casu ramadana), izognejo se pa drugim dnevnim molitvam, ki naj bi 
bile za razliko teravije obvezne; da se med ramadanom ne postijo, pa kljub temu 
slavijo bajram; da med letom pijejo alkohol ipd. Njihov islam pogosto obrazla
gaja z nekdanjo nacionalno oznako Musliman, ki naj bi v resnici kazala na forma 

brez vsebine - na muslimana brez islama: 

Sta tebe deklarise kao muslimana? [Muslimansko - op. S. K.] ime.[41] A Yes. To 
je tko, kt en Johan, recimo en Johan, ampak je musliman. Petkrat na dan moli, 
Cat Stivens evo. E! Petkrat na dan mol, bil je na romanju, daje zekiat, vse rna ne, 
vseh pet temeljev, pa se kej dodatno, ne, ampak on je Cat Stevens, pa mas pol 
Mujo Mujagica, k ronka, pa rakija pa zena pa Ijubica pa yeS, in on bo reku, da 
je muslim an. Po cemu je on musliman? Yes. Cat Stevens je musliman. Pa nima 
muslimanskega imena, ampak Bosnjak, kot sam po seb, ki sledi neki tradiciji, 
ze ime ga deklarira kat muslimana. 

Poleg nerednega verskega udejstvovanja se tradicionalnim Bosnjakom ocita 
tudi prirejanje verskih dogodkov, ki naj bi po mnenju simpatizerjev salafizma ne 
temeljile na verskem znanju, temvec na dogmatsko nereflektirani bosanski tradi
ciji: torej tisto, kar je zagledano kot mesanica islamskih izrocil in bosanskih obica
jev. V oceh zastopnikov "drugacnega", "pravovernega" islama je bilo se posebej 
problematicno prakticiranje tevhida in mev/uda, ki ju imajo za inovaciji, zaradi 
cesar naj bi bila v skladu z islamskim ucenjem haram (prepovedana). Ceprav se 
mevlud in tevhid organizirata z namenom cascenja Boga in preroka, naj bi pred
stavljala prakso, ki se je formirala po prerokovi smrti in zaradi tega ne predstav
Ijata del izvornega, "cistega" islama. 

Se bolj kot mevlud in tevhid pa "pravoverni" obsojajo med Bosnjaki raziiirjene, 
tradicionalne oblike vedezevanja. Ne sarno zaradi tega, ker slednje v islamu pred
stavlja sirk (politeizem) in stem zanikanje prvega stebra islama, ki zapoveduje 
edinost Boga, pac pa tudi zaradi tega, ker naj Ijudje, ki verjamejo, da npr. killen 
hod:i:a lahko iz Korana napoveduje prihodnost, za ta greh, ki temelji na njihovem 
verskem neznanju, celo zapravljajo denar. Pravi vernik bi moral namrec vedeti, da 
Ie Bog pozna usodo, ravno tako pa tudi pravi hod:i:a ne bi nikoli sleparilljudi za 
denar ... 

Po bolj detaljnem raziskovanju vzrokov 0 tern, zakaj so se ti Ijudje v slafisticnih 
interpretacijah naSli bolje kot v tistih, ki jih ponuja njihov lasten kulturni reper
toar, sem priSla do naslednjih opazanj: Tezko bi bilo dolociti vzorec informator-

* * * 
41 V Bosni imena pogostO razodevajo posameznikovo versko pripadnost. Mus!imanska imcna so rurilkega ali 
arabskega (is!amskcga) porekla. V vsakdanjem fivljenju so pogosto spremenjcna ali skrajilana, na ta nacin pa 
pridobijo specificno bosansko ob!iko; Mehmed - Meho, Salih - Salko, Shems - Semsu(/in ali Semso, Fatima -
Fala , Emina - Mlna ipd. (glej rudi Bringa 1995, 32-33, 194, 196). 
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jev, ki so se odloCili, da se bode zgledovali pri "tujih" interpretacijah islama. To so 
Ijudje obeh spolov, takSni, ki so bili rojeni v Sloveniji in taksni, ki so se priselili iz 
Basne, taksni, ki so bili v druzinskem krogu seznanjeni z islamam in taksni, kate~ 

rih druzine nikoli niso gojile verske tradicije. Z drugimi besedami, analiza etno
grafskega materiala ni pokazala nobenih jasnih parametrov, na osnovi katerih bi 
se Clane v salafizem usmerjene sku pine dalo jasno razlociti od v "tradicionalni" 
islam usmerjenih Bosnjakov, ali razlociti funkcionalne vzroke za njihov radikalizi
ran odnos do islama. Vendar je po mojih opaZanjih skupna lastnost vseh teh Ijudi 
marda ravna ocitna teznja po preciznem definiranju tega, kda so. Med pogovari 
s posamezniki sem namrec dobila mocan obcutek, da so zaradi najrazlicnejsih iz~ 
kusenj nesprejetosti v Sloveniji poskusali najti nekaj, na osnovi cesar bi se lahko 
ponosno postavili nasproti vecinskemu prebivalstvu, ki jih je po njihovih pripo
vedovanjih pogosto obravnavalo zviSka. Tako mi je nek moski v poznih dvajsetih 
zaupal svojo izkusnjo; 

Spomnim se, da sem bil v osnovni soli preklet Bosane, juznjak, to sem moral 
stalno poslusat. Pol mi je blo pa tega enkrat dost in sem rekel, zdej pa born in 
Basane in juznjak in musliman! Pray, vse to, kar hocete, born. V Sloveniji ti ne 
dajo bit Slovene, a Yes. Jest, ce si dam slavenska zastavo na glavo in se grem z 
vrha stolpniee dol z zastavo vrzt in dret - Zivela Slovenija! -, bodo rekl, Bosane 
neumen. In ta je ta. Pol si pa reces, prou. In mas dvojno identiteto. 

Podobno iskanje je v najinem pogovoru opisala tudi Bosnjaklnja v zgodnjih 
dvajsetih, ki je razliko v veri opredeljevala kot bistveno pri reprezentaciji same sebe: 

V bistvu, lej, Bosnjastvo sem sprejela lih tolk, da sem vedla, kdo sem. Ves. 
S. K.: Kako to ~? 
Da vern, da nisem Jerea, da pa mam neke korenine, da pa tuki sem rojena. 
Ampak metaforicno, no. Ampak ene korenine pa spet mam. V bistvu do 6ega 
razreda nekak razmisljas, pa zakaj me ne marajo? Kaj sem pa jest kriva, pa saj 
si jest nisem zbirala, kam se born jest rodila, pa pol si nekak reces, ok, ce me 
pa ze ne maras, born pa jest ze vedla, zakaj ti mene ne maras. In pol zacnes 
spoznavat kje si, kako si, kdo je bil tvoj dedek, kako je bilo dedkovemu dedku 
ime, kva pomen pejndzer, pa kva pornen samun, pa aves, ... v bistvu, ok, sem 
Bosanka, ce born pa ze Bosanka, born pa pol Bosanka z razlogom. Ker jest 
born za njega Bosanka, za tega Slovenea sern jest Bosanka, pa "ta spodna", pa 
juznjak, pa ne vern kaj se vse, a jest govorila perfektno slovensko al pa jest 
sploh ne govorila slovensk, ne. Nima razlike. Pol zato, a ne. Bosnjastvo sem pa 
sprejela do te mere, sej pravm, lih tolk da vern, kdo sem. Islam pa, ne vern, v 
tern sem se nasla, ne. Kolkr ... k isces ta izhod, pa ne vern. Jest sern ga nasla v 
veri. Sploh center zivota. 
Vojna v Bosni je obcutke nesprejetosti v Sloveniji in teptanja njihovega do

stojanstva Ie poglobila. Nekateri izmed njih so rni zatrjevali, da se je v Bosni vse 
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skupaj zgodilo zaradi tega, ker v komunizmu niso imeli moznosti biti tisto, kar v 
resnici so, to je muslimani: 

Vi ste imeli svoje Biblije, prevedene. mi pa nismo imeli nicesar. Nismo imali in

formacije 0 nasaj vjeri, a ne mozes biti nesto, aka ne znas, sta je to. Kad nemas 
informacija, mozes krenuti bilo kuda. 

Parola 0 jednakosti nas je unistila. Mi smo imeli po hisah vsi Titovo in Jovan
kino sliko. Ko je umr smo jokali ... Tito je nas ... 

In ker je z vojno "versko izobrazevanje" postalo lahko dostopno, se je "umik" 
v jasno opredeljeno islamsko identiteto marsikomu zdel kot reSitev na dlani: 

Islam je za mene savrsena zivotna sifra. 

Brez islama cloveku vedno nekaj manjka. Nikoli ni zadovoljen. Ce pa veruje, je 
zadovoljen tako ce ima, kot tudi ce nima. 

Za razliko ad islama, zasidranega v bosanske m iZfocilu, ki je po mnenju mno
gih sogovornikov prevec ohlapen in neopredeljen, da bi se nanj lahko na kaksen 
nacin aprli, se jim je razlicica islama, jasno opredeljena v Koranu in suni in zraven 
se ponujena v prirocni obliki prevodov "humanitarnega rumenega islamskega 
tiska" v bosansCino, kazala kot jasen in nedvoumen napotek za zivljenje, ki jim je 
pri opredeljevanju samih sebe ponujal stabilno oporo in varnost. Nekateri sogo
vorniki so mi poleg tega pripovedovali tudi 0 tern, da taksno striktno pozicionira
nje vzdolz neprehodnih verskih meja omogoca uspeSno distanciranje od oprede
litev, ki so jim bile v zivljenju vnaprej dane in jih pogosto tudi omejevale: 

S. K.: A Ii oW tud kakAno teorljo glede !ega? 
Merjema[12] : Glede cesa? 
S. K.: Za sebe, zakaj islam, ne bo§njaiitvo. 
Merjema:Ja tko no, ce sam pogledas tko, da vera ti ni dana, da jo sam isces, jo 
sam najdes. Nacionalnost ti je pa ze dana. Ti ne mors bit Slovene, ce nisi Slo
vene. Ne mors bit ne vern, American, ce nisi American. A yes. In recimo od tod, 

recimo, vero si lahko izberes sam. Preucujes vero in ugotovis, ok, to je to, re

cimo budizem je zame najboljsa, idealna moznost, recimo tega sveta, oziroma 

ideologija na cisto, jest born budist in postaneS budist. Pri nacionalnosti pa 
nimas izbire. In potlej ce ti preucujeii nekej, pa ce ti sprejmes nekaj s srcem, 

* * * 
42 Imeni obeh informatork Sla spremenjeni. 
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sploh ni razlike, se boljsi nacin je, da se V temu uveljavljas, V temu nekako 
uspes, a yes, da se ... 
S. K: A mlsi§, recimo, da te naclonaln05t omejuje? 
Merjema: A rnene? 
S. K:Ja. 
Merjema: Ne, nacionalnost te ne omejuje, sarno ti je pa dana. A yes, recimo in, 
dana Ii je in recimo, V neki Saudijski Arabiji, ce recimo reces, da 5i Bosnjak, al 
pa Bosnjakinja, ker si bela, bo to recimo uau, lepa, aves, bo nek evropski mus
timan, redmo. V neki Sloveniji si pa drugorazredni. To se pray, to nekak Yari
ira aves, gor dol, red mo. Medtem ko pa za vero, je pa cisto druga stvar, ne. Po 
veri te nihce ne more presodit, nihce te ne more deklarirat, nihce te ne more, 
aves, ... Vernik 5i lahko na sto in en naCin. A Yes. In recimo v veri lahko poisces, 
v islamu je recimo resitev ta, muslimani in muslirnanke redmo na Jesenicah, 
sto procentna sem, da so musIimanke s srcem. Ni to zata, ker bi ona redmo to 
od 5tarsev podedovala. Ne. Ce bi blo to recimo od starsev, prisiljeno, nekako 
privzgojeno, bi blo cist drugace, aves. Bi temeljilo na neki tradiciji, aves, pri 
nas pa tega ni. Ce ze nekaj sprejemamo, sprejernamo z razumOffi. Z neko rad
ona100 .... 
Fatima: Okolje ne dovol, da ti zivis s tradidjo. Ce nimaS s srcem, aves ... 
Merjema: In potlej .... 
S. K: Okolje? 
Fatima: Okolje ne dovol, yes, v sami okolici ti niti ne dovoljo, da ti preiivis s tra
dicijo. Ker v bistvu, ce si ti s tradicijo musliman, slej kot prej popustis. Slej kot 
prej se asimiliras, postanes enak, aveS. Cist enak. 
S. K: Kot okolje? 
Ja. Recimo, ce si ti obkrozen sarno s Slovenci in ce si ti sarno tradicionalno 
musliman, slej kot prej zacnes pit al pa ne vern. 
Merjema: ]a, al pa skrivas, al pa skrivas. 
S. K: Ampak Caklta mal, zdej mI najprej morata povedat, kaj pa je tradicio
nalno bit mus!iman? 
Merjema: To kar si ti govorila [0 prijateljici, muslimanki iz Sibirije - op. a. S. K.l. 
Ona se ga je napila, ampak iz teh nekih prepricanj pa ni jedla ne vem, svinjine, 
ne. Tvoja kolegica Dina, ne. Ona pa v bistvu ni opravljala ne molitve, ne vem, 
ce je za ramazan, postila al se ni, pa pol evo iz teh nekih tradicionalnih, pri
vzgojenih aa lastnosti, al pa vrednot, k so jih ji njeni starsi vcepil v glavo, pa je 
ona misnla, da bo njen reputation padu, ce se bo ona zdej osamla, ne [misli s 
fantom - op. a. S. K.] To je tradicionalno. Ko pa ti neki s srcem sprejmes, pa je 
cist neki druzga, ne. Tradicionalno je redmo tle, ne, da nasi Bosnjaki prive
deja islam in sarno razina razumevanja islama na ta, da on slavi Bajrarn in da 
naredi baklavo. In to je to. To je od njegovega islama sve. A pitaj ga, sta je mu
sliman. Ko mu bog? Alah. To je tko, ne, a v bistvu pa nima petih temeljev, da si 
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musliman. Da izreees kelimi sehadet, da klanjas, da postis, da daje!i zekiat in da 
gres na hadz. Niti enga od tega nima. Arnpak on bo reku, da je musliman. In 
to je prislo iz tega: iz Bosne je, njegova je nana bila hadzinica, fotr je bil hodza. 
Fatima: AI pa cist ne, kr zivel so . 
Merjema: Mujo je imel ime in that's it. On je musliman. A razumes. Z vsemi ne
kimi ... In to je mesanje, Bosnjastva, muslimanstva, in to je to. 

Ceprav pristasi skripturalnega, salafisticnega islama med Bosnjaki predstav
Ijajo neznatno manjsino, so bile v casu moje prisotnosti na Jesenicah reakcije na 
njihove prakse zelo burne in mnogi Bosnjaki so jih v mOjih oceh poskusali na 
vsak naCin ocrniti. Najbolj pogosto so striktne islamske prakse prezentirali kot 
nekaj, kar je tuje: "to ni nase", kar je deviantno: "ani so sekta", "ani so vehabije", 
kar je agresivno: "ani so mudiahedini", "oni so ekstremisti". Pogosto so jih pos
kusali predstaviti tudi kot nemuslimane in napadali njihovo dozdevno nemoralo, 
ki so jo povezovali z domnevno zaostalostjo neevropskih muslimanskih kultur: 

Mi sma muslimani, sam nismo taki kt oni. Ma dej, to sploh niso muslimani. A 
yeS kako klanjajo' Lej, ce smo vsi muslimani, pa klanjajo eni tko, eni pa drgae, 
pa povej ti men, kaj smo pa pol mi'! To so si vse kr neki zmisll ... 

Te ta pokrite ... Ne morem bit jest taka. Mi zivimo tuki, v Evropi, te so pa take 
kt une tam, v muslimanskih drzavah ... To je isto, kt ce bi sel tam, sto let nazaj. 

Ti si lahko skoz v dzamiji, skoz klanjas, ampak kaj ti pomaga, ee gres pol vn in 
o prvem cloveku k ti pride nasprot pomislis slabo. Te so pa skoz tam, zanima 
jih pa sam kako je bla obleeena una pa kaj je reku un. Jest zarad tega tja sploh 
ne hodm. Klanjam lohk tud doma. 

Oni misljo, da so boljsi od ns. Muslimani se sploh neb smel nost tko kt se oni. 
Mene je mama vedna llcila, da moram bit muslimanka, ampak v srell, ne pa da 
to kazem na vn. Kaj druge briga, ni mi treba tega kazat. Te pa nosjo une grozne 
cune, pa samije, pa kaj vem kaj, se dye let nazaj je pa hodla v minici do tie, pa 
dekolteju do tie. Zdaj pa gre, kao postena! Kot prava muslimanka bi morala 
vedt, da nima kej v dzamiji iskat v umazanih stumfih, ker me to moti. V dzamiji 
pa ne smes nobenga motto Ne morem molt ce gledam v umazane stumfe. Lepo 
te prosm, a naj bi bla taka prava muslimanka?! 

Glasno opozarjanje tradicionalnih Bosnjakov 0 tem, da so drugaeni od tistih, 
ki se zgledujejo po salafizmu, da pripadajo modernemu evropskemu in ne "zaos
talemu" islamskemu svetu tef da je razkazovanje pripadnosti islamu v nasprotju s 
tistim, kar islam uei ('~ .. Mene je mama vedna uti/a, da maram bit muslimanka, 
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ampak v srcu, .. . ,,), mi je ob mojem bivanju na Jesenicah seasoma prieelo vzbujati 
obeutek, da se tradicionalni Bosnjaki bojijo, kako bode dojeti s strani vecinskega, 
nemuslimanskega prebivalstva v Sioveniji. Neko dekle je tako ogorceno komenti
ralo nove oblaeilne prakse med Bosnjakinjami: 

Halo, nismo vsi taki. Lih zarad par takih potem misljo, kolk smo grozni! 

Ta obcutek mi je potrdila tudi gospa, ki je tudi sicer imela veliko povedati eez 
"salafiste", ki jih je imenovala "Iazne muslimane", njihove verske prakse pa za "na
robe islam". Medtem ko se ji pokrivanje med muslimankami v Sarajevu ni zdelo 
nie spornega, ker naj bi bile Sarajeveanke za razliko odJeseniCank v duhu islama 
vzgajane:i.e od rane mladosti, se je zgrazala nad pokritimi muslimankami naJese
nicah in jih imenovala "maskare". Povedala mi je, kako jo je bilo sram, ko je nekoe 
na cesti srecala dye pokriti dekleti in se pred znanko, sicer Bosnjakinjo, naredila, 
da ju ne pozna. 

Ocrnjevanje v salafizem usmerjene skupine se mi je vcasih zdelo skoraj enako 
orientalistieno kot tisto, kar je bilo moe zaslediti v medijskih debatah 0 islamu, ki 
so se v Sioveniji pojavile v zvezi s postavitvijo islamskega kulturnega centra. Bos
njaki so namrec "salafiste" opisovali na enak nacin kat teroriste, 0 katerih so mi 

stalno ponavljali, da niso muslim ani, temvee "odpadniki ": 

s. K.: ZnaCI vi mlsllte. da je opravdana ta paranoja pred &amijom u Ljub1janl? 
Ne mislim, meni je drago, da se dzamija radi, razumijes Ii. Ali ovako. Zaradi 
nekog naroda, koji tu dolazi i da se vidi, da ih tu ima i da mi obstajamo. Ali, 
sarno se bojim neke guive. Razumijes Ii? Bojim se triju odmetnika, da. 
S. K.: Mlsllte da se to ne mo~e de!iavati I aim nema &amije? 
Moze. 
S. K.: Mlsilte, da bl dhmija to jos prosirila? 
Ne, Ne, ja mislim ovaka. Znas sta ja mislim? Kad mi muslimani to trazimo, Raz

umijes Ii? [ kad oni to jedan put preuzmu kao sto su preuzeli ovde, muslimani 
ce se odstraniti i onda ce biti na nas taka ruzna mana. To nece biti to. Ja ... raz

umijes Ii sada? 
S. K.: A tu su vas odstranili Kako to? 
Pa kako nece odstraniti. Oni Sll tamo, rekla sam ti. Oni ... mi sma svi dati za 

racunalnik. Mi SOlO dali to, da se to ovaj uei, da se to oni su to sve preuzeli te 
racunalnike, preuzeli sve. Pa da. Sta ceS se truditi. To je .. kad oni kanu, kad oni 
... gdje tu piSe, da je bog rekao, da se neko ubija? To nije istina. Nigdje. Nigdje 
nije napisano. To su mozda culi za nekoga drugog. Jedino je ovo napisano, 
svoju cast, ali moras poeekati dugo vremena. Da vidis, sta ti neko hoce. Za sebe 



218 Spelo KoICi¢ : MTo ie tko kt en lohon recimo en Ichan ampal ie musliman
M 

•• 

je braniti cast, braniti, ali ti nekog napadati, to se ne more. Ti nisu nikakvi mus
limani. To pa se ne smije. 
S. K.: Pa dobro, zar vi mlsllte, da on! tako razmI§!jaju? Jer to ste vi rekll, da su 
kao samoublce I ovl, kojl prave bombe I tako ... 
Ne bombe ito, nego ani ovako kazu. Mi se badmo, bas ko ani tamo sto kazu, 
borimo se umjesto Alaha. Razumijes Ii? I ubijamo namjesto Alaha. Ko kako, 
de to ima, ja ne zoam, ko je to izmislio. 
S. K.: Zar ovi to kafu tako? 
Pa eto, "Mi smo Alahovi Alah je nas." A oni tamo govore, a to je nepotaknuto, 
govore, da ubijaju umijesto Alaha. I cega se ti neces bojati? Da. 
S. K.: Ja tu sada nisam slgurna dall je tu u pltanju ekstremlzam ill su samo on! 
sam! do sebe tako strogll sve praktlclraju u strogom smlslu. Ne znam. 
Pa ni ja ne zoam. 

V opisanem kontekstu tudi vztrajanje mnogih, da se kot muslimani ne smejo 
razkazovat, postane bolj jasno; v slovenskem okolju, kjer je islam sprico "dzamij
skih" debal postal moi'no sporen, vei'ina Bosnjakov kot muslimani, ki islam prak
ticirajo tako, kot je ta zasidran v bosanski tradiciji, se vedno ostaja neopaznih, s 
tern pa, kakor se zdi mnogim, tudi neproblematicnih. Ravno nasprotno pa vztra
janje v salafizem usmerjenih Bosnjakov pri doslednem izvajanju verskih dolznosti 
in ritualiziranem vedenju Bosnjake kot muslimane v javnosti izpostavlja in dela 
ne Ie opazne, temvei' tudi zelo izstopajoce, za kar je se posebej zasluzen prepo
znaven islamski oblai'ilrii kod. Ta se, kakor so pokazala tako moja opazanja kot 
tudi pogovori z Bosnjaki razlii'nih islamskih "usmeritev", kadar gre na primer za 
pokrito muslimanko, pri nemuslimanih pogosto povezuje z zatiranim polozajem 
zensk v islamu, brada pri moskem pa pogosto zbuja aluzije na nasilje, terorizem 
ipd. Vztrajanje pri rigidnih verskih praksah v oceh "tradicionalnih" Bosnjakov 
vzpostavlja druibeno mejo, ki naj bi Bosnjake ostro locevala od veCinskega ne
muslimanskega prebivalstva, hkrati pa naj bi jih povezovala z vsemi v slovenski 
javnosti prisotnimi orientalisticnimi predstavami 0 islamu in muslimanih, ad ka
terih se Bosnjaki poskusajo na vso moi' distancirati. Tako se med Bosnjaki, ki go
jijo diskurz 0 islamu, s konstruiranjem razlii'nih pomenov, ki jih pripisujejo is
lamu, ustvarjajo druzbene meje njihove skupnosti. 
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Namen clanka je predstaviti dele in zivljenje Ivana Molka 1 v skupnosti ameri" 
kih Siovencev v Calumetu (Michigan), predvsem pa prikazati zacetke njegovega 
javnega delovanja tako na casnikarsko-politicnem kot kulturnem podrocju. 
Molek, ki je v Calumetu bival in deloval od prve polovice leta 1903 do druge po
lovice decembra 1906, ko se je preselil v Cikago, tedaj sredisce politicnega, druz
benega in kulturnega delovanja ameriskih Siovencev, je v Calumetu zacel svojo 
prvo urednisko sluzbo. Kot urednik Giasnika,2 lokalnega casopisa za Michigan in 
Minnesoto, se je dobro seznanil ne Ie s slovensko skupnostjo v Calumetu, temvec 
s celotno naselbino. Njegov politicni razvoj se je pricel v obdobju urednikovanja 
Giasnika, ko je spoznaval in prevzemal socialisticne ideje. Molkovo politicno pre
pricanje je postalo ze v Calumetu nelocljivo povezano z njegovim uredniskim 
delo m in njegovimi umetnostnimi besedili, ki jih je v tern casu objavljal predvsem 
v Glasniku. Molku, ki je v Calumet prispel po nekaj vec kot dveh letih bivanja v 

* * * 
1 Ivan Malek, ~asnikar, knjizcvnik in politik, sc je rod;1 8. julija 1882 v kraju Svcrzake v 1.upniji Metlika, kjcr jc 
obiskoval stirirazrednico in pridobillc najosnovnejso izobrazbo. Po prihodu v ZDA leta 1900 se je prva leta pre
zivljal kot tdaski delavec v kovinskopredelovalni industriji v Pcnsilvaniji, in sieeT v Steellonu leT njegovi oko
lid. V tern casu se je zc scznanil s slovenskim etnicnim casopisjem v ZOA. To je bila na prehodu iz 19. v 20. sto

Jetje se zela skromno, saj so leta 1900 izhajali Ie trije slovenski listi, in sicer Amerikanski Slovenec, G/as naroda 
in Nova domovina . Ko sta oktobra 1902 Frank Medica in Manin Konda v Pueblu (Colorado) prieela izdajati 

tcdo ik Glas 5vobode, je Molek zaradi 5vobodamisclnc usmeritve tasopisa nemudoma priCeI sodelovati pri 

!ism. 
Bivanje v Pensilvanij i Molku ni omogocalo osebnoslnc rasti niti mu oi zagatavljalo ekonomskc varoosti. Zata 

se je maja ]903 preselil k sorodnikom v Calumet (Mich igan), kjer se je najprej zaposlil v rudniku. Le nckaj me

secev zatem, ko se jc v rudniku [dje IClesno poskodoval, jc postal urednik Glasnika, slavenskega easopisa za 

Michigan in Minnesota. Ze pri njegovem prvem uredniskem delu se katejo smcrnicc Mo lkovcga delovanja in 

ustvarjanja taka na polilienem kot litcrarnem podroeju. Cemdi je bilk v stari domovini, ki jo je z<tpustil v svo
jem osemnajslem letu, naklonjen svobodomiselnim nazorom, sc je selc v Calumetu seznanil s socialisticnimi 

idcjami. Te je pod vplivom branja periodike ameriskih socialistov postopoma oblikoval v trdno socialisticno 

prepricanje. Potem ko je izkusit ~ivljenje delavca in spoznal njegov bo; za preiivetjc, se je vse njegovo publicis

tiena, politicno in litcrarno delovanjc usmerilo k delavskim mnozicam. Ka je kanec leta 1906 zapustil Calumet, 

mu jc prihod v Cikago (Illinois), ki jc bil srcdiscc politiencga in kulturnega dclovanja ameriskih Slovcncev, 
omogoeil aklivno delovanje v Siovenski narodni podporni jednoti (SNP]) in socialisticnem klubu ler nepo

sredn~ vkljueenosl v javno 2ivljcnje. Kmalu po naselitvi v Cikagu, kjer je bival in dcloval do deccmbra 196],;e 

postal upravitclj in solastnik Glasa svobode. Aktivno je zacel sodc1ovati v SNP] in socialisticncm klubu ter pri 

urejanju slovcnskega socialisticnega glasila Prolelarec, z nastankom jcdnatinega glasila (Glasilo SNPj 1908 oz. 
?rowela 1916) pa tudi v uredn istvu slednjega. Za omenjena glasila je Malek kot publicisl opravil mnogo casni

karskega dela in napisal stevilne leposlovne prispevkc. Po odhodu iz uredni~tva Prosvete oz. razkolu z vod

stvom SNPJ februarja 1944 je prenehal delovati v javnosti ameriskih Slovenccv.Javni molk je prckinillc v letih 

1948- 1950, ko je sodcloval v Odboru za demokratieno akcijo in pri izdajanju Svobodne besede. Ivan Malek, ki 

je umrl 16. marca 1962 v kraju El Cajon (Cali fornia), kjcr je tudi pokopan, je zapustil obse1.no literarno zapu
seino in obsc1.cn arhiv korespondence. Ta se naha;a v Chicago Historical Society v Cikagu, ZDA. 

Ivan Molek (prey. in ur. Mary Malek), Slovene Immigrant History 1900-1950: Autbiographical Sketches by 
Ivan Oohn) Molek. Dover 1979. Samozalo:lba, 11. 

lzpisck iz krstne knjigc 1.upnijc Metlika (zvczek: 1882, suan 71, Sl 73), Arhiv: Nadskofija Ljubljana - Arhiv. 
2 List je predstC!vljen v nadaljevanju. 



226 Andrejo BoZiC Horvat: Vlogo Ivana Maika v Skupnosij amerjSkih slovencev II Calumetu 

Pensilvaniji, je zivljenje V skupnosti ameri;;kih Sioveneev prvic, odkar je bival V 

ZOA, omogoealo osebnostno rast. 

Molek je prispel V Calumet, ki se nahaja na gornjem michiganskem polotoku 
ob Lake Superior (Gornje jezero), na podroeju Copper Country oz. Oezele bakra, 
2. maja 1903.3 Calumet, katerega poimenovanje izhaja iz jezika Indijaneev in po
meni pipe miru, je V casu Molkovega prihoda veljal za kraj "na koneu sveta". 
Glavni vir dohodka so kraju prinasali rudniki, saj je bilo zaradi hladnega pod
nebja kmetovanje omejeno na pridelavo krompirja in koruze.4 Prvi priseljenci na 
polotoku so bili Franeozi, za njimi so prisli Nemci, Svedi, Find, Ird in Slovenei.5 
Prvi Siovenee V Dezeli bakra je bil misijonar Friderik Irenej Baraga,6 ki je sloven
ske izseljenee seznanjal z novim podroejem. Prva slovenska priseljenea v bogati 
Odeli bakra sta bila trgovea Jozef Vertin in Peter Rupe, ki sta po nasvetu misijo
narja Barage tja pri;;la v zaeetku druge poloviee 19. stoletja.7 

Calumet je nastal z zdruzitvijo mest Red Jacket in Laurium. Pozneje so se mu 
pridruzile se okoliske naselbine. Intenzivno priseljevanje Sioveneev (predvsem 
Belokranjeev iz Crnomlja, Viniee in Poljan), ki so nato opravljali najtdja dela v 
rudnikih, se je v Calumetu zacelo leta 1870. Prebivalci m1ade slovenske naselbine, 
ki je nastajala v eentru Calumeta, v delu, imenovane m Red Jacket, so skupaj s hr
vaskimi priseljenei ustanovili lastno zupnijo in zgradili svojo eerkev. Katoliki so 
na pobudo Jakoba Rabiea 17. septembra 1882 ustanovili prvo podporno drustvo 
ameriskih Sioveneev, in sicer Siovensko katolisko podporno drustvo sv.Jozefa. To 

*** 
3 Malek, Slovene Immigrant HislOry, 55. 

4 Ivan Molek, De"ela bakra nekdaj in zdaj. Prosveta let. 20, s'- 198,23. 8. 1927. Cikago 1927, SNP), 3. 
5 Ivan Molek, Piontr je legel.Amerl5ki druZinskt koledar let. 26. Cikago 1940,]ugosiovanska delavska tiskovna 
drufba, 42-43. 
6 PrlderlkIrenej Baraga, misijonar in jezikoslovec, sc je radii 29. juoija v graStini Mala vas pri Dobrnitu. Po Stu
diju prava na dunajski univerzi (1816~21) je pod vplivom duhovnika Klemna Dvoriaka stopil v Ijubljansko se
mcnistc in bil lcta 1823 posvctcn v duhovnika. Nato je kot kaplan deloval v Smartinu pri Kranju (1824-28) in 
Mell iki (1828- 30). Sc pred odhodom v misijone na severozahod ZDA 29. oktobra 1830 je izda1 svoje prvo delo 
Molitvenik. Km misijonar je deloval med severnoamcriSkimi Indijanci rodu Olava in Oeipava ter beld v Arbrc 
Crochu, Grand Riverju, La Pointu in I:Ansu. Leta 1843 je uSlanovi! misijon v zgornjem Michiganu, kjer je vee let 
deloval km cdini duhovnik. Indijanccv oi Ie pokristjanjcva1 oz. uei! krUanskega nauka, ampak je vzpodbujal 
tudi nj ihov duhovni in gmotni napredck, saj jim je z ueenjem pisanja in branja omogoei! kulrurni in gospodar
ski razvaj. V ta namen je napisal 6 knjigj med njimi jc najpomcmbncj~a Katolik enomiad, slovnica in slovar oei
pevj~eine, ki je iz~la najprej v franco~eini , nato Se v angJe~eini. 1. novembra 1853 je bil posveeeo v ~kofa za po
drocje tedanjega Gornjcga Michigana s scdezem v Sault Saint Maric. Sede1- jc bil pozneje prcseljcn v Marqu
ette, kjcr jc Baraga 19. januarja 1868 umrl. 
Baragov sfmpozij v Rimu, CcJjc 2000, Mohorjeva druzba. 
FrancJaklic, Mtsijonski skoj Irenej Friderik Baraga. Celje 1931, Druiba sv. Mohorj a. 
Janez Stananik, Friderik Baraga: Ob dvestoletnici rojstva. Dve domovin~ 1wo homelands st. 7. Ljubljana 1996, 
In~tirut za slovcnsko izscljenslVo ZRC SAZU, 15-31. 

Zbornili! ObCine Trebnje I, Baraga in Trebnje: predavanja na Baragovem stmpoziju v 7rebnjem, 9. januarja 
1998. Trebnjc 1999, Obcina Trebnje - Baragov odbor. 
7 Malek, Pionir je legel, 43. 
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je ob ustanovitvi stelo 35 ':Ianov. Leta 1903 je drustvo sv.Joiefa postalo drustvo st. 
1. Siovensko-hrvatske zveze,8 ki je tedaj stela 800 <"Ianov. Pozneje sta v Calumetu 
nastali se dye katoliski podporni drustvi, najprej drustvo sv. Petra, st. 30 Kranjsko
slovenske katoliske jednote9 (23. februar 1896) in nato drustvo sv. Cirila in Me
toda, Sl. 9 Jugoslovanske katoliske jed note 10 (4. december 1898). Prvo drustvo Slo
venske narodne podporne jednote ll Bratska sloga, Sl. 62 SNPJ, je bilo ustanov-

* * * 
8 Slovensko-hrvatska zveza (5HZ) je bila uscanovljcna v Calumetu januarja 1903, inkorporirana pa 11. junija 
1906. 5HZ je ccuta najstarej~a podporna o rganizacija jufnoslovanskih priseljeneev v ZDA. Ustanovljena je bila 
na pobudo clanov dru~H.>Y sv. )ofcfa, najstarejscga slovenskcga podpornega drustva v Amcriki. Lela 1935 je 
5111. stela 25 dru~lev, ki so delovala v Sestih razli<':nih ameri~kih zveznih drfavah, in imcla skupno nad 1.300 <':Ia
nov. l.veza jc imela ob oddclku za odrasle tudi mladinski oddelek. Leta 1939 sc jc 5HZ zdru1.ila s Hrvatsko brat
sko zajcdnieo, ki je bila ustanovljena v Pil1sburghu 2. septembra 1891. 
Frank Zaitz,jugoslovanske podporne organizaeijc v Zcdinjcnih dr>.avah.AmeriSki drui:inskl koledarlet. 21. Ci
kago 1935,)ugoslovanska delavska tiskovna dru1.ba, 122. 
Matjaz Klemen<':ic, AmeriSki SIOVetici in NOB v Jugoslavijl - Naseljevanje, zemljepisna razfJrostranjenostln 
odnos ameriskih Siovencev do stare domovlne od sredine 19. stoletja do konca druge svetovne vojne. Maribor 
1987. Zalozba Obzo~a, 77. 
9 Kc:lnjsko-6lovenska katoll!ka jedn0t2 (KSKJ) je bila prva slovcnska centralizirana podporna organizacija. 
Ustanovljcna je bila v)olietu (zvezna drtava Illinois) 2. aprHa 1894. Leta 1962 se je preimenovala v Amergko 
~lovensko katoli~ko jednoto. Zaradi svoje katoli~ke usmcrjenosti je ves <':as svojega dclovanja ob predsedniku 
imela tudi duhovncga voditelja - katoliskega duhovnika. 
Darko FriS, Preglcd zgodovine KSK) 1894- 1924. V: Rogdan Kolar, Andrej Vovko, Darko Fris, PrvJh slO let Kranj
sko slovenske katoliSke jednote: Pregled zgodovine KSKj 1891- 1991. Ljubljana 1996. Izseljensko druStvo Slave
nija v svecu, 21-106. 
10 ]ugoalovanska katoU!ka jednota QSK)) je bila ustanovljena leta 1898 v Minnesoti. Ccwdi je hila ob ustano
vitvi karoli~ko usmerjena, so njeni <':lani te leta 1920 sprejeli, da jcdnota ni ne vcrska in nc politi<':na organ iza
eija. Od 1. januarja 1941 se jednota imenuje Ameri~ka bratska zveza. 
Darko Fri~ , )ugoslovanska katoliSka jed nota 1898-1920, Due domovini/ 7ivo Homelands st. 5. Ljubljana 1994, 
inSriwt za slovensko izscljensevo ZRC SAlU, 41-52. 
Matjat Burjak, Jugoslovanska katoliska jednota QSK) oziroma Ameri~ka bratska zvcza (ADZ) od ustanovitve 
do leta 1948, Etnicni fratemalizem v priseljensJtih dezelah: referatl s sim/JOzija Razvoj in pomen fraternalistic
nega gibanja infraternalisticnih organizacij mad priseljenci IJ priseljenskih dri:avah, Ethnic Fraternalism in 
Immigrant Countries: Papers from the Symposium The Development and Significance of Ihe Fraternal Move
ment and FratenUlI Organizations among Immigrant Countries. Maribor 1996. Pcdago~ka fakultcta, 371-378. 
11 Slovenaka narodna podporna jednota (SNP)), ki je bila ustanovljena aprila 1904 v Chicagu, je bila prva svo
bodomiselna bratska podporna organizacija ameri~kih Slovcncev. Novost je ob njenih svobodomisclnih nace
lih predstavljal ccntraliziran bolniSki sklad, saj so druge tedanje slovenske podporne organizacije imele centra
liziran zgolj posmrtninski, ne pa tudi bolniSki sklad. Do leta 1908 jc naloge jednotinega glasila opravljal Gtas 
svobode, januarja omenjenega leta pa je jednota pri<':ela izdajati lastno glasilo, tednik Glasilo SNPj. Ko je [a leta 
1916 postal dnevnik, se jc preimenoval v Prosvelo. Leta 1909 so pricc\a nastajati jednotina prva zenska drustva. 
Na svoji pcti redni konvenciji leta 1912 je SNPj ustanovila mladinski oddelek.)ulija 1922 pa je za svoje najmlaj~e 
Clane pri~ela izdajati Mladinski list (kasneje tne Voice of Youth). )ednota jc imela ob ustanovitvi 200 Clanov, 
konec lela 1905 pa 7.e 1500. Leta ]992 je bilo v SNPj vklju<':enih nad 54.000 ~lanov. 
Metoda Blagotin~ek Turk, Prvih desct let dclovanja SNP], Due domovini / Two Homelands st. 13. Ljubljana 2001 , 
In~(itut za slovensko izseljensevo ZRC SAlU, 101. 
joe Evanish, SNPJ History: A General Overview I Etriicnijrclternalizem v priseljenskih deielah: referali s sim
pozjja Razvoj in pomen fraternalistl~nega gihanja in fralernalisli<,:nih organizacij med priseljenci v priseljen
skih driavah / Ethnic Fraternalism in 1immigra1lt Countries: Papers from the Symposium The Development 
and Significance of the Fraternal Movemerll and Fraternal Organizations among Immigrants in Immigrant 
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ljeno 29. aprlla 1907.12 Glede na pokrajinsko pripadnost slovenskih priseljencev 
so prevladovali izseljenci iz Dolenjske, tako da je Calumet krnalu postal prava 
"mala Dolenjska".13 

Ob Molkovem prihodu v Calumet leta 1903 so mnogi slovenski prise!jenci ze 
pripadali drugi generaciji ameriskih Slovencev, med njimi so bili stevilni povsem 
amerikanizirani in pos!ovno uspesni posamezniki. Visek razvoja je slovenska 
skupnost v Calumetu dosegla pray v casu Molkovega bivanja v Dezeli bakra, in 
sieer v prvem desetletju dvajsetega stoletja. Kraj, ki je bil tedaj sredisce bakrove 
rude, je po zatrti stavki leta 1913 in gospodarski krizi, ki ji je sledila, price! izumi
ratp4 

V spominih na svoj prihod v Calumet, je Molek zapisal: 

Calumet je bil takrat po velikosti tretja slovenska naselbina v Ameriki, bogata 
in polna zivljenja. Tamkaj je bilo 12.000 Siovencev in novi dotok priseljencev iz 
starega kraja in drugih ameriskih naselbin je prihajal neprenehoma. 15 

Molek se je hitro pocutil kot doma, saj so bile trgovine in gostilne v mestu, ki 
je po velikosti spominjalo na Metliko, v lasti slovenskih prise!jencev. Naselil se je 
v Cedar Street, v delu, imenovanem Bluejacket, pri sestricni Mary MihelCic in nje
nem mozu, rudarju v Calumet & Hecla Mining Company. To je bila najmocnejsa 
rudarska druzba v Calumetu, ki je izplacevala najviSje rudarske mezde, in v pri
merjavi z drugimi rudarskimi druzbami v kraju, kat npr. Tamarac Mining Co., v 
rudniku zagotavljala najboljse de!ovne pogoje. Obstoj Calumeta je bil v celoti od
vsien od de!ovanja rudnikov Calumet & Hecla Mining Company, saj je druzba 
hkrati zagotavljala zaposlitev in nadzirala kulturno, socialno in politicno zivljenje 
skupnosti. 16 

* * * 
Countries. Maribor 1996, Pedago~ka fakuitera, 59-63. 
Matja2 Klementit, Fraternal Benefit Societies and the Slovene ImmigranlS in the United Slales of America. Et
nitn; jralernalizem v priseljenskih deZelah: referati s simpozija Razuoj in pomen jraternalisU{.negu gibanja in 
jraternalislitnih organizacij med prise/fend v pnselfenskjJz drzavah / EthniC Fraternalism in Immigrant 
Countries: Papers/rom the SymfXJslum The Development and Significance o/the Fraternal Movement and Fra
ternal Orga,zizations among Immigrants in Immigrant Countries. Maribor 1996, Pedago~ka fakulteta, 30. 
prim. 1992 Statistics a/Fraternal Benefit Societies. Naperville, Illinois 1993, The National Jo'raternal Congress of 
America, 30. 
12 Molek, Pionir je legel, 42. 
Trunk, Amerika in Amerikanci, 490-491. 
Zavertnik, AmerlJkl Siovenei, 359-360. 
13 Molek, Slovene Immigrant History, 61. 
14 Molek, Slovene Immigram History, 65. 
15lvan Molek, Razmere in obrazi leta 1906, Majski glas let. 15. Cikago 1935, Jugoslovanska delavska tiskovna 
drufba, 11. 
16 Ko so v Calumeru leta 1893 rudarji prvic stavkali, so med njimi prevladovali Slovenci in Italijani, kJ so v rud
niku opravljali najtc1ja dela. Stavka, ki ni bila organizirana, je bila kmalu zatrla in Calumet & Hecla Co. je izklju-
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Dan po prihodu v Calumet se je Molek v spremstvu svaka Mihelcica napotil v 
rudnik iskat delo, in ugotovil, da bo tudi tukaj moral na prvo zaposlitev cakati 
nekaj tednov. Med cakanjem se je seznanjal s slovensko skupnostjo, predvsem s 
sodelavci Glasnika. Po mesecu dni cakanja je dobil dele v rudniku Calumet & 

Hecla Mining Company. Mesecno placilo je znasalo 62 $. Cetudi mu, potem ko je 
placal dolgove in stroske bivanja, ni veliko ostalo, je Molek prvic, odkar je bival v 
Arneriki, imel stalno zaposlitev. Ker so bile v Calumetu stevilne moznosti za sarno
izobrazevanje, za nova znanstva in druzenja ter kulturno delovanje, je Molku zi
vljenje v novi skupnosti omogocalo osebnostno rast. Svoj prosti cas je posvetil 
branju leposlovja - Levstika, ]urcica, Tavcarja, Kersnika, in listu Ljubijanski 
zvon. '7 Ker v Calumetu ni bilo slovenske Citalnice, si je slovenske knjige sposojal 
v knjiznici, ki je bila v lasti Calumet & Hecla Mining Company, lotil pa se je tudi 
pisanja za Glas naroda,18 Glas svobode'9 in Glasnik. Molek pri MihelCicevih ni 
imel dovolj prostora za pisanje, in ne zasebnosti. Zato se je kmalu preselil k dru
zini Agnic, ketere gospodar je bil clan zupnijskega odbora in zelo pobozen moz, 

* * * 
cila Slavence iz lo-vojih rudnikov ler jih ni zaposlavala nadaljnjih sedem let. 
Malek, Slovene Immigrant History, 57- 59. 

Ivan Malek, Delela bakra nckdaj in zdaj, Prosveta 20, Sf. 203, 29. 8. 1927. l:ikago 1927,2. 
17 LjubljansJdzvon, mesccna literarna revija, ki so jo lela 1881 uSlanovili]'Jurcic,]. Kersnik, F.Levee in 1. Tav
car. Nastala je koc glasilo realistav, ki so bili nezadovoljni s Stri tarjevim romanticno-idealisticnim ZV01l0ffl . 12 je 
yes cas izhajanja ohranjal vodilno vlogo med literarnimi in svabodomiselno usmerjenimi revijami. Poleg Icpo
slavja, ki mu je bila revija prvOtnO namenjcna, je prina~al Se umctnostno kritiko in razprave ler esejc 0 umet
nosti. Od leta 1931 je objavljal rudi prispcvke 0 akrualnih druzbenih vpraSanjih. 12 je uvedel sislematicno kri
ticno spremljanje celotnega slovcnskega umelni~kega dogajanja, ne Ie literarnega, kOl dOtlej. leta 1932 je spor, 
ki mu je bi! povod 2:upanCicev esej ~Adamic in slovenslvo", oslabil revijo. Ker zalo1.nica lX, Tiskovna zadruga, 
ni dovoli!a narisa kritike tega cseja in clankov 0 slovenskem narodncm vpra~anju, so prizadeti svoje pogledc 
najprcj predstavili v brosuri Krlza Ljublj·anskega zvona (1932), nato pa revijo zapustili in ustanovili Sodobnost 

(1933). I.Z je nato, kljub IX>manjkanju sodclavcev, izhajal do leta 1941. 
Enctklopedija Siovenije: geslo Ljubljanski zvon. 
18 Gas naroda, drugi slovcnski tednik v ZDA, je bi! najbolj ra ... ~irjen slovenski casopis med ameriskimi Slo
venei. Scplcmbrd. 1893 ga je pricel izdajati Frank Sakser. S svojo bolj lcvitarsko usmerjcnostjo je bi! protiutei 
strogi katoliski naravnanosri Amerikanskega Siovenca. Leta 1954 ga je kupila Anna Krasna PraCek, ki ga je iz
dajala do leta 1963. 
Bajee, Sfovensko izseljensko fusopisje 1891- 1945. Ljubljana 1980. Slovenska izscljcnska marica, 14-16. 
Klcmcntit, Slovenski izsc1jenski tisk. Znanstvena revija Hurmmisfi/.?a leI. 3, Sl. 2. Maribor 1991, Pedagoska fa
kulteta, 304. 
]9 Gassvobode, ~-vobodomisclni tednik, ki sta ga 23. oktobra 1902 v Pueblu (Colorado) pritela izdajati Martin 
Konda in Frank Medica List sta 1.e nasiednje leto preselila v l:ikago (Illinois). Medica, ki jc bi! njegov urednik, 
je leta 1904 opusril delo pri listu. Od redaj je tednik imel vet urednikov Oote Zavermik, Ivan Kaker itd). Med 
letoma 1904 in 1908 je bil GS glasilo Slovcnskc narodne podporne jednme. I.ela 1907 sta ga kupiJa Ivan Molek 
in Ivan Kaker. Jeseni istega leta pa ga je ponovno prcvzcl Martin Konda. Tednik je nato izhajal do deeembra 

192B. 
Bajee, Siovensko izseljensko CtlSopisje, 14 -16. 

Klcmencic, Slovenski izseljcnski risk, 304. 
Molek, Petdesetletnica slovenskega casnikarstva v Ameriki. AmeriSki druZinski koledar leI. 27. Cikago 1941,Ju
goslovanska delavska tiskovna drutba, 34. 
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ki je kmalu pozval Molka, da se pridruii tupniji. Molek se je s pojasnilom, da slo
venska skupnost trenutno nirna svoje cerkve, saj je to V celoti unteil pozar decem
bra 1902, za nekaj casa izognil opravljanju verskih dolinosti. Ko je bila mogocna 
cerkev zgrajena, je Agniceva nestrpnost do Molka naraseala, se posebno, ko je ta 
kot narocnik pricel prejemati svobodomiselni Glas svobode. Ceprav je imel pri 
novem gospodarju vee prostora za branje in pisanje, zasebnosti se vedno ni imel, 
pa tudi Agniceva verska nestrpnost se je stopnjevala. Zato si je v prostorih Shalt
zerjeve gostilne poiskal novo bivalisce, vendar se je zaradi prevelikega hrupa 
kmalu odselil k prijate!ju Johnu J. Plautzu.2o 

Po prihodu v Calumet se je Molek pridruiil drusrvu Jugoslovanske katoliske 
jednote aSK]), vendar je bil zaradi neizpolnjevanja clanskih obveznosti kmalu iz
kljucen. Po izkljuCitvi ni bit clan no bene po moine organizacije, saj se nobenemu 
drusrvu ni i ele! pridruiiti zaradi verske dolinosti. Objava v Glasu svobode ok
tobra 1903, ki je pozivala k ustanovitvi prve svobodomise!ne podporne organiza
cije (Slovenske narodne podporne jednote), ga je prepricala, da je s clanstvom v 
podpornem drusrvu pocakal do ustanovitve naprednejse jednote21 

Molek je v Calumetu doiivel teijo rudnisko nesreco, ki ga je zaznamovala za 
vse iivljenje.22 Spodbudila ga je, da je napisal in 10. februarja 1905 v Glasu svo
bode23 objavil skec "Kdo je kriv?", predvsem pa je sklenil, da v rudnik ne pojde 
vec. Ko mu je bilo 1. maja 1905 ponujeno delo urednika calumetskega lista, se je 
pricela njegova uredniska pot24 

Casopis v Calumetu je slovenska skupnost pricela izdajati 28. septembra 1901. 
List je izdajalo in tiskalo Slovensko tiskovno drustvo. Prvoten naslov tednika je bit 
Glasnik od Gornjega jezera (Lake Superior Herald). Predolgo in neobicajno ime 
je bilo kmalu skrajsano v Glasnik oz. Herald. Glasnik je bil od ustanovitve do leta 
1903 glasilo samostojnega podpornega drustva sv. Joiefa, nato pa je postal glasilo 
Slovensko-hrvatske zveze. Med letoma 1911 in 1913 je bit tednik podnaslovljen z 
"List za Slovence v severozapadu Zedinjenih driav in glasilo S. H. Zveze"25 nato pa 
z "List za Slovence v severozapadu Zedinjenih driav. Glasilo S. H. Zveze in SKp26 
druzbe",27 

*** 
20 Malek, Slovene Immigrant History, 77-79. 
21 Malek, Slovene Immigrant History, SO. 
22 Malek je svojo ncsrece opisaJ v povcsti Dva svetova, ki jo je v Ljuhljani leta 1933 izdala Cankarjcva druzba. 
23 Mary Ougg) Malek, A Comprehe ,lSive Bibliography oJthe Literary Works oj Ivan Gohn) Malek. Dover 1976, 
samozalofba, 22. 
24 Molek, Slovene Immigrant His/ory, 78-83. 
25 Slovensko-hrvatska zveza 
26 Siovenska katolBka podporna drufba. 
27 Bajec, Slovensko izseljensko casopisje, 19- 20. 
Malek, Petdesetletnica slovenskega tasnikarstva, 33. 

J 
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Tednik je prenehal izhajati januarja ali februarja 1916, ko ga je nadomestillist, 
imenovan Slovenske novice.28 

Uredniki Glasnika so bili Frank Schweiger (veckrat),]ohnJ. Plautz, Ivan Molek 
o. maj 1905-oktober 1906)29, FrankJavh (6. oktober 1906-november 1907),John 
J. Plautz, Joseph Chesarek (veekrat).30 

Pobudnik in prvi ter nato lie veckratni urednik Glasnika je bil Frank (Franc) 
Schweiger, ki je v Ameriko priselleta 1899. V Crnomlju rojeni sodnijski adjunkt iz 
Ribnice je zapustil domovino v svojih zrelih letih. Nevajen teiaskega dela v rud
niku in nevesc angleskega jezika je zaman iskal zaposlitev v rudarskem Calumetu. 
Ker sta bila Calumet z okolico in sosednja Minnesota naseljena s stevilnimi slo
venskimi priseljenci, je Schweiger pregovoril skupino slovenskih trgovcev, da je 
ustanovila delnisko podjetje in zacela izdajati svoj list. Glavni delniearji in ustano
vitelji Iista so bili Mihael K1obucar, Josip Stefanec, Marko Sterk in Josip Stukel. V 
Schweigerju so videli moia, ki bi bil zmozen in pripravljen opravljati uredniSko 
delo. Uredniku Schweigerju so se pridruiili izucen crkostavec Maks Buh in nekaj 
delavk, ki so pomagale pri casopisu. List je imel mnogo narocnikov, vendar so bili 
glavni vir dohodka oglasi. Calumetski trgovci so v njem oglasevali ne glede na 
svojo narodno pripadnost, saj so bili Slovenci njihovi dobri kupci. Poleg trgovcev 
so svoje oglase prispevala tudi razlicna drustva bakrenega okroija. Letna naroe
nina je znasala dva dolarja, kar je bila takrat obicajna cena za tednik.31 

List je od zacetka do konca izhajal na osmih straneh, od tega je bila vsaj polo
vica napolnjena Z oglasi. Ker so bili stevilni narocniki iz Minnesote, je Glasnik na
menil posebno stran novicam iz njihovega okraja. Joseph Chesarek,32 ki je leta 
1912 prevzel upravniStvo Casopisa, navaja, da bi list lahko postal dnevnik ali vsaj 
poltednik, ce bi bilo njegovo vodstvo bolj podjetno, saj so v Minnesoti obstajale 
velike moinosti za razsirjanje Iista med slovenske izseljence.33 

* * * 
28 13ajec, Slovensko izSeljensko Casopisje, 53-54. 
29 Molek navaja, da jc odpoved z mesta urednika G"lasnika objavil v zadnj i avguslovski ~tevilki 1906. Upravni 
odbor Glasnika je po Molkovcm odstopu za zacasncga urednika imenoval Luko Klopeica. 
Molek, Slovene Immigrant His/ory, 98-100. 
30 Bajec, Slovensko izseljensko tasopisje, 19-20. 
31 Ivan Molek, Detela bakra nekdaj in zdaj. Prosve/a 20, st. 201, 26 8. 1927. Cikago 1927,2. 
Joseph Chcsarck, Zacctck in koncc slovcnskega !ista v Calumctu, Mich.: Odlomck iz zgodovinc calumet.skih 
Slovcncev. AmeriSki druiinski koledar let. 30. Cikago 1941, Jugoslovanska delavska tiskovna drutba, 98-102. 
32 Joseph Cbesare.k sc je rodil 11. 3. 1889 v Ribnici. V ZDA, kamor se je izsclil zc v otro~tvu, sc je najprej pre
zivljal kot trgovski pomocnik, nato pa jc deloval kot casnikar in dru~lveni dclavec. Lcta 1912 je postal upravnik 
calumetskega !ista G'lasnik, poznejc pa jc list tudi urejal. Od leta 1933 je bil glavni tajnik Slovensko-hrvatske 
zvezc in urednik njencga glasila. Po zdrutitvi zveze s Hrvatsko bratsko zajednico lela 1939 jc bi! njen pomotni 
tajnik vse do lela 1959. Chcsarek je razen tega dopisoval v ~tcvilne slovenske lislC, ki so izhajali v ZOA. Umrl jc 
28.11. 1979 v Kaliforniji. 
Enclklopedija Slovenije. geslo Ce~arek,Joseph. 
33 Chesarek, Zacetek in konec, 101, 103. 
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Urednik Schweiger oz. Muks,34 kot so ga sicer imenovali, je dobro opravljal 
delo urednika, vendar Ie, kadar je bil trezen. Ker je veckrat opustil delo pri Iistu, a 
se po premoru vedno vrnil, je G/asnik v njegovi odsotnosti imel vec urednikov. 
Leto po ustanovitvi je deJa urednika prevzel John J. Plautz (Plavec), ki je bil manj 
vesc urednikovanja kot Schweiger, vendar je list z njim pridobil saljivo noto, za
radi cesar je ohranil priljubljenost med bralei. Plautz je list urejevalle kratek cas. 
Upravite lji casopisa so nato ponovno zaposlili Schweigerja.35 

Molek je ze v Steeltonu izvedel, da v Michiganu izhaja slovenski list. Kmalu po 
prihodu v Calumet se je seznanil z urednikom Schweigerjem in nekaterimi takrat
nimi sodelavci Iista, med drugim zJohnomJ. Plautzem, ki je bil pray tako iz Met
like, in s katerim sta postala dobra prijatelja. V urednistvu Glasnika so poznali 
Molkove objave v G/asu svobode, zato so ga povabili k sodelovanju.36 

Molek v spominih navaja, da je bilo za Glasnik tezko pisati. Usmeritev tednika 
ni dovoljevala nic, kar bi lahko povzrocilo nesoglasja v skupnosti, predvsem pa ne 
kritike obstojecih razmer. Da bi zadostil tern usmeritvam in hkrati pisal 0 aktual
nem dogajanju v skupnosti, je Molek posegel po kraiki satiri v obliki skeca. V 
prvem tovrstnem skecu je Ijubezenski tematiki dodal podobe splosnega dogaja
nja v kraju. Molkove satire, ki so nato sledile skoraj vsak mesec, so bralce pred
vsern zabavale, saj so Ie redki rned njirni doumeli avtorjev namen. Ze prvi Molkovi 
Iiterarni poskusi, objavljeni v G/asniku, npr. kratka proza Moj prijatelj iz leta 1904, 
so napovedali in nakazali pisateljev pripovedni nacin, ki zdruzuje kritiko druzbe 
s socutjern do trpecih in razZaljenih.37 

Schweiger, ki je zaposlitev pri Iistu zaradi neprestane alkoholiziranosti enkrat 
ze izgubil, je moral potern, ko je nadomestil Plautza, zagotoviti, da bo odslej deJa 
opravljal trezen. Ko je nato ponovno izgubil sluzbo, ga je 1. 5. 1905 nadomestil 
Ivan Molek. Petdeset let pozneje je Molek 0 svojem preskoku z mesta rudarja na 
mesto urednika zapisal: 

Kar je pri meni mOGno v spominu, je to, da prihodnjega 1. maja potde 50 Ie~ 
odkar sem skotit iz rudnika (RedJacket shaft) naravnost za urednisko mizo Glas
nika. I . ./ Nikjer se nisem bra/, niti sliSal od nikogar, da bi bil kdo drugi postal tez 
not iz navadnega rudarja urednik tasnika - in to brez kakrsnih priprav, brez 
kaksnega formalnega zurnalisticnega spritevala. 1.,/ To je bil incident v mojem 
zivljenju, ki ga se danes ne razumem. 1.,/ Enostavno so mi iztrgali rudarsko 10-

••• 
34 Muks jc naslav Molkovcga kratkega proznega deJa, kjcr avtor popi~e. kako je Schweigerju re~il zivljenje in 
dobil slu1.bo urednika. 
35 Chcsarek, Zaootek in konec, 101-102. 
36 Malek, SlofJe'le Immigrant History, 65-68. 
37 Molek, Slovene Immigrant History, 76-77. 

Jcrncja Pctric, Knjizcvnosl slovenskih priseljencev in njihovih potomccv v ZOA od leta 1891. V: Slovenska izse
ljenska knjiZeunos/ 2: Severna Amerika (uf.janja Zimi k in H elga Glu~ ic). Ljubljana 1999. ZRC SAZU. 169. 

J 
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pato iz rok, posedti so me za urednisko mizo, dati mi pero v rake in mi rekli: Zdaj 
pa pm za list, korigiraj odtise in "klanfaj" besedilo za oglase! Dobesedno sem se 
moral utiti sam vsega tega dela in nautil sem se gao Edino, kar mi je pomagalo in 
obdrzalo pri tern delu, je bit fakt, da oni, ki so me uposlili pri Glasniku, niso imeli 
najmanjsega pojma 0 urejanju lista. Jaz sem bit ignorant, ampak oni so bili se 
veeji ignoranti.t38 

Ko je Molek prevzel deja urednika Glasnika, je hkrati urejallist in se ubI ured
nikovanja, zato je potreboval nekaj tednov, da je postal vesc svojega dela, ki je ob 
poznavanju jezika zahtevalo se dobra poznavanje tiskarskega dela in stevilnih 
tehnicnih izrazov. V prvi stevilki Glasnika, ki jo je uredil, je bilo zato veliko tipkar
skih in tipografskih napak, med njimi so bile bralcem v zabavo predvsem tiste v 
naslovih. Veliko smeha in pozornosti je vzbudil naslov "Strk v Chicagi", ki bi se 
moral glasiti "Strajk v Chicagi". Strk oz. Sterk je bil namrcc zelo pogost priimck slo
venskih priseljencev v Calumetu.39 

Molek v spominih navaja, da po premostitvi zacetnih tdav urednikovanje ted
nika z osmimi stranmi ni bilo zahtevno, saj so oglasi, ki jih je bilo treba prevesti 
oz. slovnicno pravilno oblikovati, napolnili skoraj polovico lista. Sledila je stran, ki 
je vsebovala zgodbo, povzeto iz drugih casopisov, in nato stran, namenjena novi
cam iz stare domovine, ki so bile povzete jz Slovenskega naroda. Na cetrti strani 
so bila obicajno pisma uredniku. Kadar teh ni bilo, je urednik prastor zapolnil z 
drugimi prispevki, po veCini povzetimi od drugod. Tako sta ostali se najve': dye 
strani, ki ju je bilo treba zapolniti s tekocim dogajanjem.40 

Na prvi strani Glasnika so bile objavljenc pomembnejse do mace in tuje no
vice, ki so jih napovedovali naslovi v velikem tisku. Druga stran je prinasala no
vice iz Dezele bakra in Minnesote. Molek je novice iz ZDA crpal iz ameriskih ca
sopisov, zato je postalo njegovo znanje anglescine Idjucnega pomena za uspesno 
urednikovanje. V uredniStvo Glasnika so prihajali stevilni v anglesCini napisani 
casopisi, med drugimi tudi ameriski socialisticni list iz Girarda (Kansas) Appeal 
to Reason,41 ki je Molku prvic pojasnil socialisticne ideje in mu zanje vzbudil 

*** 
38 Pismo Ivana Maika Georgu Hrib]janu, 3. marec 1955. Arhiv: Ivan Molek Papers, ~katla 3, mapa 6, Chicago 
I Iistorical Socicly. 
39 Molek, Slovene Immigrant liistory. 86. 
40 Molek, Slovene Immigrant llfstory, 86-89. 
11 .Appeal to Reason, socialisticn! list, ki ga je lela 1897 price] izdajati Julius Wayland. List je prina~al clanke in 
adlomke i1. del Toma Paina, Karla Marxa, Fridericha Engeisa,Johna Ruskina in drugih radikalnih piscev. Ko se 
je Wayland leta 1900 presclil v Girard (Kansas), je zaposlil Freda Warrena, ki je postal sourednik lista. Warren, 
ki je billevicarsko usmerjen, je k sodelovanju povabil voditelje iz vrst amcriskega naprednega gibanja Qacka 
J.ondona, Uptana SincJairja, Eugena Oebsa in druge). Do leta 1902 sc je naklada lista taka povecala, da je ta 
postal cctrti najstcvilcnej~i tednik v ZOA. Potcm ko je list dosegel velik uspch, so Warrena in Waylanda - sled
nji je novembra 1912 narcdil samomor - nad1.orovali z namcnom, da jima doka~ejo proti1.akonita dejanja. Ko 



234 Andreja BoziC Horvat: Vlogo Ivana Molka " SkUDnosti gmeri!kih slovencev II Calumetu 

zanimanje. Lokalne novice mu je posredoval upravitelj list a in hkrati njegov pore
cevalec Peter Belopavlovic, ki ga je pozneje nadomestil Math F. Kobe. Molek je 
kmalu ugotovil, da je list teZko urejati tako, da bi zadostil vsem bralcem, in da ie 
majhen spodrsljaj lahko kaj hitro preraste v afero. Poleg tega je moral biti poze
ren, da so bile objave v skiadu z usmeritvijo tednika. Pisanje, ki bi bilo zaljivo do 
Calumet & Hecla Company ali do verskih krogov, je bilo prepovedano, pray tako 
prispevki na temo nezakonitega oz. protizakonitega dogajanja v skupnosti. Da bi 
se dotaknil pray teh tern, je Molek uvedel nove stalne rubrike, v katerih je razkri
val in na prikrit nacin opozarjal na to, kar ga je motilo v skupnosti. Rubrika "Iz po
potne torbe", ki je bila v obliki pisem, je bila napisana v belokranjskem dialektu 
in v popaceni anglescini, kot so jo govorili v naselbini. "Drobtinice" so imele ob
liko epigramov, v "Slicicah" pa je Molek objavljal kratko prow, npr. "Money talk". 
V teh prispevkih je svojo ost usmeril predvsem wper neposteno ravnanje rudar
ske druibe in cerkveno licemerstv042 Poleg tega je Molek v Glasniku objavil vee 
zapisov kratke proze, kat na primer "Ena izmed tisocerih", U Lizi", "Ne vrne se vee", 
"Ob izviru zakladov" itd1 3 

"Money talk"" 

Pred kratkim je umrl v Calumetu Ernest Bollman. 

o njegovi smrU je govorilo celo bakreno okro:ije, vsaka naselbina, vsako 
mesto, vsaka hisa 1 .. 1 

Lokalni listi so objavljali dolge clanke, na siroko in drobno opisovali njegovo 
zivljenje in skupno zdihovali: ''Mr. Bollman is dead!" 

Zakaj-? 

Ernest Bollman je billastnik mnogo hiS in krasnih poslopij ter je zapusUI na U
soce dolarjev. Dalje je zasedal odliena mesta v javnem zivljenju in politiki. 

Ali veste sedaj kaj je povzrocilo toliko govoricenja po njegovej {sic} smrti? 

''Money talk!" 
••• 

Ni dolgo tega kar je umrl v Calumetu John StobaL 

Ali je kdo vedel za njegovo smrt! Sele t r it e d n e potem kar je umrl je par oseb 

••• 
jc po smniJuliusa Waylanda list prevzc! njegov sin Waller Wayland, je Fred Warrern zaradi nestrinjanja z novim 

lasmikom opuStil delo pri lisco. Nadomestil ga je Louis Kopelin. Walter Wayland, ki ni biltako predan socialist 
kat ate, jc kmalu zatcm trctjino lisla prodal Marcetu Haldemanu-Juliusu. V obdobju med prvo svetovno vojno 
in po njej se je listu zaradi nezaleljenosti levicarskih gibanj v ZOA zmanj~ala naklada. Waller Wayland je list pre
nchal i1.dajati novembra 1922. 
hnp://www.spartacus.schoolnetco.uk/USAappeaIRhtm, 1. avgust 2005. 
42 Molek, Slovene Immtgrant Hislory, 76-89. 
43 Malek, A Cmprehensive BtbItography, 21-24. 

44 Ivan Malek, Slicicc: Money Talk, Glasnik 5, st. 29, 21. Z 1905. Calumet 1905, 4. 
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zvedelo, da Stobala ni vee. Nekdo je izrekel par navadnih Jraz in potem se 
je pozabilo vse. 

Zakaj -? 

John Stobal je bil navadni ubogi delavec, ki je m 0 r a 1 umreti v bolnisnici. Kar 
je imel, to je Slo z njim v grob. --

Ali je sploh vredno kaj govoriti 0 cloveku, kakor je bil na primer ranjki Stobal! 

Po nazorih danaSnje cloveske druzbe net - -

Ali se taksni !judje sploh smejo v Cloveski dru:tbi nazivati !judje! 

- - Ne! L j u d j e so oni, kateri imajo denar ... Denar je - bog! 

Slava tebi 0 bog - dolar! 

Molek je biJ svobodomislec in svojega prepricanja ni skrivaJ. Glasnik je z nje
gOYim urednikovanjem zacel objavljati clanke s svobodomiselnimi nazori, kar ni 
ustrezalo vsem, predvsem ne domacemu duhovniku Luki KlopCicu.1S 

Kot urednik je naceloma sledil smernicam, ki so dolocale, 0 cern je oziroma ni 
dovoljeno pisati v Glasniku, cetudi so kratile njegovo urednisko svobodo. Ker je 
zeJel razkrivati neposteno pocetje rudarske druibe in cerkvenih krogov, se je s 
prikrito kritiko dotaknil nezaielenih tem. Pray slednje je povzrocilo njegov razkol 
z Glasnikom. 

Ko je po Molkovem obisku46 Cikaga leta 1906 njegovo svobodomiselno pisa
nje zoper katoliske kroge v Glasniku postalo odprto in ni vec prevzemalo prikri
tih oblik izraianja, se je avtorjevo sodelovanje z listom koncaJo. 

Molek v spominih navaja, da dokJer je slovensko iupnijo v Calumetu vodiJ du
hovnik Marko Pakii, v naselbini ni prihajalo do nesoglasij in sporov med njim in 
prebivalci, saj je kot duhovnik skrbelle za dogajanje v cerkvi, politika pa ga ni za
nimala. Zaradi tega je Molek meniJ, da je biJ Pakii, ki je kraj zapustil iz zdravstve
nih razlogov, zgleden duhovnik. Nadomestil ga je mladi Luka KlopCic, ki je v Ca
lumet prisel iz semeniSca v Minnesoti. Klopcic je nadziraJ dogajanje v skupnosti 
in kmalu tudi Glasnik. Ker Molka ni bilo na seznamu clanov iupnije, mu je naj
prej oCital, da ni primerno, da kot urednik ni njen clan. Molek mu je pojasnil, da 
je Amerika svobodna deiela, ki posamezniku zagotavlja svobodno odloeanje. Ne
soglasja med urednikom in duhovnikom so se nato stopnjevala, dokJer ni slednji 

* * * 
45 Chcsarek, Zacctck in konec, 102. 
Molek, Slovene Immigrant HiStOry, 88-89. 
46 Molek je Cikago in blitnji Joliet obiskal avgusta 1906. V Chicagu je oscbno spoznal vodje slovenske svobo
domiselne skupnosti Martina Kondo in Jo:lcta Zavennika. V Jolieru pa prcdstavnikc kalolBkega kroga v ured
nistvu Amerikanskega Slovenca. 
Molek, Slovene Immigrant History, 95-98. 
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Molku najprej obtaI, da Glasnik negativno vpliva na vernike, nato pa lanalu nase! 
tudi razlog, zaradi katerega je odpovedal tednik. KlopCic je namrec menil, da 
Glasnik ni posvetil ustrezne pozornosti verskemu delu, ki ga je izdal Anton ReZek, 
duhovnik iz Houghtona.47 

Po vrnitvi iz Cikaga in Joileta je avtor svoje sedaj se bolj kriticno in satiricno pi
sanje v "Drobtinicah" usmeril zoper duhovscino. Ceprav so bile urednikove ostre 
besede namenjene duhovniku Sojarju izJoileta, jih je vecina bralcev pripisala do
macemu duhovniku Luki KlopCicu. Ko je upravite!j lista Math F. Kobe Molku sve
toval, naj epigrame popravi tako, da jih bralei ne bode razumeli tako, kot da so na
menjeni domacemu duhovniku, Molek tega ni iele! storiti48 

Pray takrat je calumetsko iupnijo obiskal student bogoslovja, ki je razkril ne
katera KlopCiceva, za duhovnika neprimerna dejanja. To je Molka spodbudilo, da 
je zacel poizvedovati 0 domacem duhovniku in njegovem ravnanju. Kef je menil, 
da bi objava njegovih ugotovitev spodbudila upravitelje Glasnika h glasovanju 0 

njegovem odstopu, je na prvi strani zadnje avgustovske stevilke leta 1906 objavil 
svojo odpoved. V njej je kat glavni razlag svojega odstopa navedel prikrivanje res
nice. Takoj po objavi odpovedi, v kateri je Molek napovedal, da bo razkril Klopci
cevo pocetje, so upravitelji tednika sklicali sestanek, na katerem so za zacasnega 
urednika imenovali Luko Klopcica. Tega je ie oktobra 1906 nadomestil FrankJavh 
Kern,49 ki je Glasnik urejalleta 1906 in1907.50 

Molek v spominih navaja, da je tistega dne, ko je bila v Glasniku abjavljena nje
gova odpoved, napisal dolgo pismo Glasu svobode, v katerem je prosil lastnika 
lista Martina Kondo, da mu omogoci objavo prispevkov na temo nedopustnega 
duhovnikovega pocetja in da na njegove stroske priloii posiljki v Calumet dodat-

••• 
47Re1.ek Amoine j. je v omenjcncm delu, Z naslovom l1istory of Ihe Diocese oj Sault Sle. Marie and Marguctle, 
popisaJ zgodovino ~kofijc Marquette. Knjiga je izSla v dveh dclih, in sicer v [ctih 1906 in 1907. Delo obravnava 
zgodovino skofijc, v kateri so bil i skofje tudi Fridcrik Ircncj Baraga,]ames Trobcc in John Vnin. 

Trunk, Amerika in Amerlkcmci, 586, 587, 599, 600, 602, 603. 
Molek, Slovene lmmigrantllistory, 88, 89. 
48 Malek, Slovene Immigrant History, 98. 
49 Prank]avh Kern sc jc rodil 18. marca 1887 v Breznicj pri SkofJ i Loki, kjer jc sprva tudi obiskoval Solo. Nato 
se je Solal se v Kranju in v semcniscu v Ljubljani. Sesmajstleten je odSeI v ZOA, da bi v semeniScu St. Paul v Min
nesoti nadaljeval Solanjc za duhovniski IX>klic, vendar se jc leta 1906 odlocil za posvcmo 2ivljenje. Najprej sc 
jc zapaslil v uredniStvu Nove domovine, kasneje pa je bit urednik razlicnih slovenskih listov v ZOA (Glasnik, 
Narodna beseda, Nova domovina itd). Leta 1908 jc na c1cvelandski Case Western Reserve University pricel Sru
dirati medici no. Kot zdravnik je nato deloval tudi v slovcnskih podpornih organizacijah. Kern je sodeloval pri 
ustanovitvi Siovenskc narodne Citalnice v Clevelandu in bi! predstavnik Slovcnskega narodnega doma v Cleve
landu. Leta 1919 je v samozalo2bi izdal angldko-slovcnskl slovar, leta 1926 pa anglcSko-slovensko berilo. Kern 
jc bil cudj dejavcn polilik. Umrl jc leta ]977 v Clevelandu. 
Matjaf Kiemencic, Slovenes ofOeveland: The Creation of a New Nation and a New World Community Slove
nia and the Slovenes of Oeveland, Ohio. 1995, Dolenjska zalo2ba, 88, 89. 
Jerneja PeU"ic in drugi, Biografije in bibliografije. V: Siovenska tzseljellska knjiZevnost 2, 407. 
50 Malek, Slovene Immigrant History, 98-100. 
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nih sto izvodov vsake stevilke Glasa svobode, v kateri bo njegov prispevek objav
Ijen. Prispevek, pod katerega se Molek ni podpisal z lastnim imenom in priim
kom, temvee Ie z Eden v imenu mnogih, je bil ze 7. septembra objavljen v rubriki 
"Dopisi": 

Calumet, Mich., 1. sept. 1906: 

"Svake site do vremena" - pravi posteni hrvatski rek. Takisto smo rekii tudi mi 
Kalumetski (sic) Slovenci, ko smo dan za dnevom gledali grozne iumparije, izvi
rajoce v "kranjskem bordelu '; kjer dominira naS velevredni reverende Luka Klop
cic. Ta nevredna duhovna posoda, propalica kateri ni vreden, da se dotakne cer
kvenega zidu, kamor Ii - Najsvetejsega pred oitarjem, - je s svojimi ostudnimi or
gijami zabredei i:e tako daiec, da druzega ne zasiui:i, kakor javno oi:igosanje 
pred vsem slovenskim svetom. Kalumeteani smo doigo prikrivali Tvoje "delika
tese'; Luka; dolgo in predoigo. Toda zdaj ni milosti vee; v popoini nagoti naj Te 
ogleda vsakdo, ki Te se ne pozna. 51 

Dopis se zakljuei Z: 

Za danes dovolj. Kiopcic naj pa ne misli, da je to vse, kar vemo. 

Najlepse se pride. 52 

Casopis je zaradi dodatnih izvodov naglo obkrozil Calumet in okolico ter po
vzroeil razburjenje med Ijudmi. Cetudi se avtor ni podpisal, so bralei, predvsem 
pa Luka KlopCic, sklepali, da je pismo napisallvan Molek. Objava je bila Molkova 
moralna zmaga, saj je Klopeie naslednjo nedeljo opustil obieajni cerkveni obred. 
Namesto tega je pozvalljudi, tudi nasprotnike, na javno zborovanje v cerkvi, kjer 
bo pojasnil oeitke brezverskega tiska.53 

Cetudi se Molek ni nameraval udeleziti zbora, so ga njegovi somiSljeniki pre
pricali 0 nujnosti njegove prisotnosti. Na zeljo cerkovnika pa je tudi napisal pismo 
skofu Eisu v Marquette, v katerem ga je seznanil z dogajanjem v Calumetu in na
povedanem zborovanju.51 

Zbrana mnozica nekaj sto Ijudi, med katero po Molkovih besedah ni bilo 
zensk, je v nedeljo, 16. septembra 1906, napolnila se nedokoneane cerkvene pro
store. Klopeie je s svojim govorom dosegel tak eustven odziv zbranih, da so ti ze
leli Molka lineati. Krieanju in zmerjanju so se pridruzili udarei, dokler nasilja ni 

* * * 
51 Eden 'I imenu mnogih, Dopisi. Glas svobode leI. 5, II. 36, 7. 9. Cikago 1906, 4. 

Zaradi anonimne objave ni mogace potrditi Molkovcga avtorstva. 
52 Dopisi, 4. 
53 Molek, Slovene Immigrant History, 100. 
54 Malek, Slovene Immigrant Ilistory, 101. 
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ustavil policistJoe Struce!, ki je napadenega Molka ubranil pred besno mnoiico. 
Med napadom na avtorja je V cerkev prise! skofov tajnik Pintar, ki je zborovanje 
nemudoma prekinil. Moleka in Klopciea pa je skof pozneje zaradi dogodka v Ca
lumetu poklical k sebi.55 

Takoj po shodu so se Molek in njegovi somisljeniki zbrali pri gostilniearju 
Shaltzu (Zalcu) in pripravili naert ukrepanja zoper nasilneie. Molek je dan zatem 
vloiil toibo lOper deset oseb, ki se bile zaradi povzroCitve telesne poskodbe de
narno kaznovane. Vsi razen Jakoba Butale, ki je zahteval postopek pred poroto, 
so priznali krivdo in plaeali skupno 100 $ kazni.56 

o shodu v Calumetu je ie naslednji dan, 17. septembra 1906, poroeal calumet
ski dnevnik The Copper Country Evening News, ki je objavil clanek z naslovom 
"Row in church",57 

Izmed slovenskih easopisov se je odzval Gtas svobode, ki je 21. septembra 1906 
na prvi strani v obseznem clanku z naslovom "Nameravano lincanje v slovenski 
cerkvi na Calumetu, Mich.", poroeal: 

Grozna zaslepljenost in Janatizem privr:tencev Rev. L. KlopCica je zadnjo ne
deljo dosegla viSek nesramnosti, niskotnosti in brezmejne hudobije. Ta dan je na
mrec L. Klopcic imel svoj shod v Jami cerkvi sv. jozeJa v Calttmetu, in zbobnal na 
ta shod blizu 200 Jaranov, pred katerimi je hotel oprati svojo "nedol:tnost" in do
kazati, da so vse trditve, objavljene v predzadnji stevilki Glasa Svobode, kar se tice 
njegovih necuvenih nemoralnostij, vse skttpa} laz. 58 

Porocilo nadalje navaja, da je Klopeic po prebranem sporn em dopisu, objav
Ijenem v Glasu svobode, pozval svoje nasprotnike, da mu dokaiejo resnienost na
vedenih trditev, ter da se je Molek z majhnim stevilom somisljenikov odzval na du
hovnikov poziv, pri cemer ga je napadla mnozica Klopcicevih privrzencev, in da 
je se!e prihod skofovega tajnika prekinil Molkovo javno lincanje.59 Glas svobode 
je hkrati objavil se prispevek "G. Klopcic se pere",60 ki je s sklicevanjem na duhov
nikove izjave s shoda najprej nagovoril Luko Klopeica, nato pa nadaljeval z raz
misljanjem 0 duhovnikih, veri in njeni potrebnosti ter zakljucil z: 

lzzvali ste bOj, in mi ga z veseljem sprejmemo, zavedajoc se, da se stem [sic} 
pojmi bistrijo in da se bodtt marsikateremu oci odprle, ki je bi [sic} dosle} slepo 

*** 
55 Molck, Slovene lmmtgrant His/ory, 101 -103. 
56 Molek, Slovene Immigrant History, 103-104. 
57 Molek, Slovene Immigrant History, 105. 
58 Namcravano linCanje v slovenski cerkvi v Calumetu, Mich" Glas svobode let. 5, st, 38, 21. 9. 1906. Cikago 
1906, 1. 

59 Nameravano lincanje, 1. 
60 G. KlopCic sc pere, Glas sfJOhode let. 5, st. 38, 21. 9. 1906. Cikago 1906,4. 
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orodje v Vafih rokah. Nam se gre za resnico in pravico - Yam za krivicno nad
vlado. 61 

Clas svobode je nato v pismih bralcev se nadaljnja dva meseca, vse do novem
bra 1906, objavljal odzive javnosti na calumetski line in duhovniku oeitano nemo
ralno poeetje. Tako je na primer avtor dopisa "Odprto pismo na Calumeteane", 
podpisan kot Zaveden Katoliean iz Puebla, zapisal, da je Molek odkril vso hinav
sCino in pokazal calumetskim slepcem pravo pOt.62 Clas svobode je nato objavil 
vee dopisov, podpisanih z Resnicoljub, v katerih je pisec podpiral Molka.63 Ok
tobra 1906 se je Resnicoljubu pridruzil pisec z vzdevkom Calumetski rudar. Ta je 
Klopeicu oCital neupravieeno zbiranje denarja ob razlienih priloznostih in prire
ditvah v cerkvi ter da s svojim ravnanjem vnasa v skupnost prepire namesto 
sloge.'" Z objavo dopisa, podpisanega s Tvoj prijatelj, je Clas svobode v prvi polo
vici novembra koneal dopisovanje na temo calumetskega Iinea.65 

Nekaj tednov po Iineu v cerkvi je bil Molek, takrat i.e povsem nedovzeten za 
vero in cerkev, poklican na zaslisanje v Marquett, kjer ga je skof skupaj z drugimi 
udelezenci linea povprasal 0 njegovem verskem preprieanju, med drugim tudi, ali 
je ateist. Odgovoril je negativno, eeprav, kot v spominih navaja, takrat se ni natan
eno razumel ateizma. SeJe pozneje, ko ga je dojel kot dogmatieno nasprotje dog
mam religije, bi zmogeJ svoj odgovor utemeljiti; ker ni sprejemal nobenih dogem, 
je zavraeal tudi ateizem. Skofovo zaslisanje ni imelo posledic niti za Klopeiea niti 
za Molka in ni vplivalo na nadaljnje dogajanje v Calumetu.66 

Kljub svoji moralni zmagi, je Molek po odhodu iz Clasnikovega67 urednistva 

••• 
61 G. KJopcie se perc, 4. 
62 Odprto pismo na Calumetcane, Glas svobode let. 5, ft. 40, 5. 10. 1906. Cikago 1906, 3. 
63 Resnicoljub, Glas svobode let. 5, .{t. 10, 5. 10 1906 Cikago 1906, 4. 
Rcsnicoljub, Glas svobode let. 5, st. 11, 12. 10. 1906. Cikago 1906,1. 
64 Calumetski rudar, Glas svobode let. 5, st. 13, 26. 10. 1906 Cikago 1906, 4. 
65 1\.>"0; pri;arelj, Glas svobode let. 5, st. 45, 9. 11 1906. Cikago 1906, 1. 
66 Molek, Slovene lmmigrantllistory, 105-106. 
67 Po Molkovi odpovedi v avgustu 1906 so upravitdji Glasnika imenovali Luka Klopeica za zacasnega urcd
nika. Nato je mesto urednika za kralek cas prevzcl Frank Jauh, ki je kljub svoji prvi tovrstn! zaposlitvi dobra 
urejevall ist. Kmalu ga je nadomestil nekdanji urcdnikJohn J. Plautz. Ko je rudi ta zapusfil urcdnBtvo Glasnika, 
so upravilclji ponovno zapostili Schweigerja, saj so zaman iskaJi bolj primernega urednika. Novembra 1912 je 
mesto upravnika pri Glasniku prevzelJoseph Chesarck, ki je list upravijaile nekaj mcsccev, ko sc je junija 1913 
zaeela dever meseccv trajajoca slavka rudarjev. 1'a je zaznamovala dele v uredni~tvu lista. Schweiger je v GIas
niku kmalu zacel izralatl svoje adklonilno stali~ce do stavke, njenih voditeljev in stavkajoeih. Kljub Chesarko
vemu (rudu - ta je v urooniStvu glasila ed!ni izra1al podporo slavkajoeim - je list vedno bolj nasprotoval dclav
cem v njihovem hoju. Klopeic, ki je imel pri listu glavno bescdo, in urcdnik Schweiger sta hila nasprotnika 
stavke. Drugi v vodstvu lista, po veeini gosLilnicarji, se niso 1eleli odprto izrazlci in so oSlajal i ncopredeljeni. S 
konccm stavke se je Stevilo prebiva1cev v Calumetu zmanj~aloj mnogi izmed stavkajoeih niso dobili vee zapos
litve v rudnikih, zalO so bili prisiljeni zapustiti kraj. Glasnik je po koneani stavki imel komaj polovico prejsnjih 
naroCnikov. Ker trgovd med stavko niso oglaSevali, je list izgubil tudi veliko oglasov. S prvo svetovno vojno so 
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zaman iskal zaposlitev. Zaradi svojega javnega spora je bil zavrnjen pri vseh delo
dajalcih v Calumetu.68 

Ko je skoraj tri desetletja pozneje razmisljal 0 dogajanju v Calumetu jeseni 
1906, je 0 svojem sporu s Klopcicem zapisal: 

Ko danes zrem dalec nazaj na tiste dni in svojo vihravo mtadost, se moram 
vpraSati: Kdo je bit takrat bolj neumen, fupnik ali jaz./ . ./ Z mOje strani je bit to 
smesen bo}, kajti nastopil sem v poz;, "da poboljsam gresnega zupnika" ... Moj ide
alizem se se ni razkadil do kraja ... / .. / Jaz sem hotel poboljsati zupnika, da bo 
dober zupnik, on je pa hotel poboljsati mene, da bom dober katolik! Zato je Slo in 
v tern oziru sva bila enako bedasta. Ampak KlopCic je imel na svoji strani 12.000 
pristaSev, jaz pa komaj nekaj stotin. 69 

Ko je Molek leta 1927 obiskal Calumet, je povprasal po ohranjenih letnikih 
Giasnika, saj je ob odhodu v Cikago s seboj vzel Ie nekaj stevilk s svojimi pri
spevki. Izvedel je, da je list morebiti ohranjen Ie v zasebnih zbirkah. Ko je Giasnik 
prenehal izhajati, so namrec vse izvade casopisa sezgali. Kef upravniStvo Glas
nika ni hranilo vseh stevilk, kot je to obicajno, se tednik v celoti ni ohraniL70 

Ko je Molek po lincu ostal brez vseh moinosti za zaposlitev v Calumetu, mu je 
Martin Konda ponudil, da postane zacasni predstavnik Glasa svobode za Deielo 
bakra in Minnesoto. Menil je, da je Molkovo ime po aferi s Klopcicem prepo
znavno in cas primeren za agitacijo za nove narocnike. Skupaj z drugimi zastop
niki lista je Molek v zacetku oktobra 1906 pricel zbirati nove narocnike. Najprej v 
Calumetu in okolici, kjer je zbral nad 200 novih narocnikov in obnovil skoraj vsa 
prejsnja narocila. Po dveh tednih agitacije v domacem Calumetu se je napotil v 
Keweenaw, vse do naselbine Mohawk, in nato na nasprotno stran v smeri 
Houghtona do South Ranga, Baltica, Trimountaina, Painesdala, Rocklanda in 
Greenlanda. V mesecu dni je prehodil vso Deielo bakra in spoznal veCinoma pri
jazne priseljence in Ie nekaj nasprotnikov. Novembra 1906 je zacel agilacijo v Min-

* * * 
se ponudile nove mo2nosti zaposlovanja v tovarnah zunaj Calumela, zaradi tesar so delavci zateli kraj mno-

2itno zapuScati. Calumet je zacel propadati in zivotariti, stem pa rudi Glasnik, ki je v zaoctku leta 1916 prene
hal izhajati. 
Februarja 1916 jc KlopCit na javni drafbi kupil tiskarno propadlcga Glasnika in kmalu zacel izdajati tednik Slo
venske 'IOvtce, Njihov urednik je bil do svoje smrti leta 1917 Schweiger, upravitelj paJohn J. Plautz. KlopCic, ki 
je po Schwcigcrjcvi smrti zaccl urejati tednik, je felel Calumetcanc ponovno pridobiti za list, vendar brez 

uspeha. Ker lednik, ki jc izhajal na ~tirih straneh, ni pridobil zclcnih naroenikov, je KlopCic leta 1921 prenehal 

tiskatl Slovenske novice, Slovenska skupnost v Calumetu ni nikoli vee imela svojega casopisa, 
Chesarek, Zaectck in koncc, 106-107. 

68 Molek, Slove,ze Immigrant His/ory, 107. 
69 Malek, Razmere in obrazi, 13-14. 

70 Ivan Malek, Dctela bakra nekdaj in sedaj, Prosvela lei. 20, 51. 209, 6 9. 1927. Cikago 1927, 2. 

Ohranjeni izvodi Glasnika se nahajajo v Immigration History Research Centru v zvezni dr1.avi Minnesota. 
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nesoti, kjer je bila veeina slovenskih priseljencev rudarjev V rudnikih zelezove 
rude, in kjer ni imel znancev. Obiskal je majhno slovensko naselbino v kraju Du
luth, od koder je krenil v Ely, kjer je zivelo vee ameriskih Slovencev. Tukaj je teden 
dni zbiral nova narocila. Nato se je napotil v Soudan, kjer je srecal soseda iz roj
stnega kraja, Janeza Nemaniea. Pot je nadaljeval skozi Tower v Auroro in Biwabik 
ter nato proti Iron Rangu do Eveletha, kjer so ziveli stevilni izseljenci iz Metlike. 
Zadnja postanka sta bila kraja Chisholm in Hibbing, kjer je po dveh mesecih za
kljucil pot po zasnezeni in hladni Minnesoti. Nekaj dni pred bozii'em 1906 se je 
po uspesno opravljenem delu vrnil v Calumet, ko ga je Konda ze vabil, da se pre
seli v Cikago. Molek navaja, da je bila agitacija za Glas svobode njegova edina to
vrstna izkusnja, saj ni imel potrebnih vescin za uspesno predstavitev in prep rice
vanje.71 

Zivljenje v Calumetu je mocno zaznamovalo Molkovo lite ramo ustvarjanje. 
Snov stevilnih njegovih literarnih del izhaja pray iz calumetskega rudarskega oko
Ija: krajsa proza npr. "Muks", "Kapitan Jack", roman Zajedalci, povest Dva svetova 
in drama Porocna noc.72 

Molek je literarno ustvarjanje ze v Calumetu dopolnjeval z udejstvovanjem v 
gledatisi'u. Cetudi slovenska skupnost v Calumetu ni imela lastne gledaliske dvo
rane in je za svoje potrebe najemala prostore italijanske skupnosti, je veckrat pri
pravila gledaliski program. Ivan Molek se je v zimskem casu 1904-1905 prvic pre
izkusil na odru, saj je nastopil v glavni vlogi v predstavi "Zamujeni vlak". Ceprav 
predstava ni bila med najuspe!inejsimi, je Molka spodbudila k nadaljnjemu delu v 
gledaliseu. Leta 1905 je skupina dvajsetih ljubiteljev drame, med njimi tudi Molek, 
ustanovila Slovensko dramatii'no drustvo.73 Frank Zaitz je 0 njegovem nastanku 
in delovanju zapisal: 

Ustanovil ga je leta 1905 Ivan Molek, ki je bit tudi njegov proi tajnik. Zivelo je 
okrog tri leta. Nabavilo si je obseZno garderobo kostumov in uprizorilo kakega 
pol ducata domaCih iger Svojo prvo predstavo je imelo v mestnem gledali.'Gu. Raz
padlo je zaradi notranjega nesoglasja. 74 

* • * 
71 Molek, Slovene Immigrant History, 106-110. 
72 Molek, Slovene Immigrant History, 62. 
Ivan Molek, Muks. Amerifki druZinski koledar let. 24. C:ikago 1938, Jugoslovanska delavska tiskovna drutba, 
88- 97. 
Ivan Malek, Kapitan Jack, Proletarec let. 3, f t. 23, 18. 2. 1908. Cikago 1908, Jugoslovanska delavska tiskovna 
drutba,4. 
Ivan Malek, Zajedalci, Cikago, 1920, SNPj. 
Ivan Molek, Duo suelOVa. Ljubljana 1933, Cankarjeva druzba. Ivan Molek, Porocna noC. AmeriSk; drui:inski ko
ledar let. 14. Cikago 1928,Jugoslavanska delavska tiskovna drutba, 101 - 120. 
73 Molek, Slovene Immigrant Hislory, 83- 84. 
74 Frank Zaitz, Slovenska kulrurna drUSlVa v Zedinjcnih dr2avah. Amerifki drui:inski koledar let. 19. Cikago 
1933, Jugoslovanska delavska tiskovna drutba, 77. 
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o Molkovem gledaliskem delovanju V Calumetu ni veliko znanega. Arhivsko 
gradivo razkriva Ie, da je Molek kot reiiser naraeal gradivo iz Gorice, in sicer 
nekaj leposlovja in izvod igre Rokovnjaei ter, kot navaja izdani racun, muzi
kalije.75 

SKLEP 

S prihodom v Calumet leta 1903 je Molk zacel novo zivljenje. Ceprav se je po 
prihodu v rudarsko okroije se naprej preiivljal s fizieno napornim del om, mu je 
iivljenje v novi skupnosti omogocalo osebnostno rast. Nadaljeval je z dopisova
njem v Clas svobode, zacel pa je pisati tudi za lokalni Clasnik. Po nesreCi v rud
niku, ki ga je zaznamovala za vse iivljenje, je 1. maja 1905 postal urednik Clas
nika. Urednikovanje omenjenega lista, ki je bila Molkova prva easnikarska izkus
nja, je bilo zaeetek njegovega javnega delovanja v skupnosti ameriskih Slovencev. 

Kako pomembno za avtorjev razvoj je bilo obdobje, ki ga je preZivel v rudar
skem naselju, nakazuje Molkovo pisanje v Prosveti, ko je dnevno, od 22. avgusta 
do 13. septembra 1927, objavljal potopisni prispevek "Oezela bakra nekdaj in 
sedaj",76 kjer je belezil spomine in vtise 0 obisku Calumeta dvajset let po svojem 
odhodu iz njega. Zgodovino kraja in zivljenje ozirama delovanje slovenskih pri
seljencev v Calumetu pa je ob tern predstavil se v posameznih prispevkih.77 
Molek je 0 preteklosti Calumeta zbral veliko podatkov in praucil stevilne zgodo
vinske vire, ki jih je vkljuCil v avtobiografski zapis Cez hribe in doline.78 Cetudi je 
avtor v prvem delu svojih spominov, in sicer v sedmem poglavju, predvidel zapis 
o zgodovini Calumeta, je ta v prevodu Molkovega tipkopisa prestavljen v dodatek 
(Appendix E).79 

KJjub rudniSki nesreei in javnemu sporu z lokalnim duhovnikom, ki mu je 
onemogoeil nadaljnjo zaposlitev v Calumetu, je Molek 0 svojem bivanju v Calu
metu pisal z naklonjenostjo. Leta 1953 je namrec v osebnem pismu rnladostnemu 
prijatelju, pray tako priseljencu v ZOA, Georgu Hribljanu, opisal svoje spomine na 
zivljenje in dele v Calumetu. 

* * * 
75 Ratun za gosp. I. Malek, reliser, Gorica 15. junij 1906. Arhiv: Ivan Malek Papers, Skatla 8, mapa 35, Chicago 
Historical Society. 
76 IV-An Malek, De'-ela bakra nekdaj in zdaj. Prosvela 20, Jt. 209, 6. 9. 1927. Cikago 1927,2. 

77 Molek je 0 pritclkjh de[ovanja ameriskih Slovencev v Calumclu, in sieer 0 ustanovitvi prvega slovenskega 
podporncga druMva objavil dva clanka - Pionir je legel, AmeriJki dndinskt ko/edar, 1940, in Scsrdesctlctnica 
stovenskcga fratcrnalizma v Ameriki, AmerlJki druZinski koledar, 1942. 
78 Cu hrlbe In doHne je tipkopis Molkovih spominov, ki jih je prcvcdla avtorjcva soproga Mary ]ugg Malek. 
Prevod z naslovom Slovene Immjgran History 19(X)- 1950: Attlobiographical Sketches by Ivan Oohn Molek), 
Translated by Mary Molek je izSellcta 1979 v samozalofbi. Tipkopis jc v arhivu Ivan Molek Papers, skatla 23, 
Chicago Historical Society. Del arhivskc zbirke Ivana Maika je sir~i javnosti se vedno nedostopen, med drugim 
tudi tipkopis Cez hribe in doltne. 
79 Malek, Slovene Immigrant History, 409. 
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Ko se danes spominjam na USIa tri leta in osem rnesecev, ki sem jih jJrezivel v 
Calwnetu - ko sem polnil bucket v Red Jacket shafttt in kasneje sedel za ured
nisko rnizo pri Glasniku, ko sem do1:ivljal raz ne burne dogodke / . ./ - ko mi je vse 
to te tako 1:ivo pred oemi, moram ree;, da so bila Usta leta v Copper Country naj
lepta leta mojega 1:ivljenja. 80 

* * * 
80 Pismo Ivan a Molka Georgu Hribljanu, 30. april 1953. Arhiv: [van Molek Papers, skatl:t 3, mapa 6, Chicago His

torical Society. 
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UVOD 

Namen pricujocega clanka je predstaviti doktorsko disertacijo slovenskega iz
seljenskega po litika, novinarja in pisea Andreja Kobala (1899-1988).1 Omenjena 
disertacija je vrhunee Kobalovega dolgoletnega izobraievanja v ZDA, ne pa tudi 
njegov konec. Pray z.radi tega se clanek ne more izogniti predstavitvi Kobalove 
izobrazevalne poti. 

Kobal se je kmalu po prvi svetovni vojni kot enaindv.jsetletni mladenic iz raj
stnega Cerkna izselil v Zdruzene drZave Amerike, postal ameriski drZavljan in si 
tod ustvaril nov do m in druzino. 0 zivljenju in delu Andreja Kobala do sedaj se ni 
bilo veliko zapisanega, predvsem pa do pred kratkim se ni bila narejena primer
java njegovih spominov Z obstojecimi viri in znanstveno literatura. Andrej Kobal 

*** 
1 Andrej Kabat je bi! rojcn leta 1899 v Ccrkncm. Po prvi svelovni vojni in prikljucitvi dela slovenskega ozcmlja 

k !taliji so ga italijanske oblasti arctiralc. Uspclo mu je pobegniti in leta 1920 je odpotoval v ZOA. Kobala je 1.1-

vljenjska pot, kakor lahko razbcremo iz spominov, zanesla nc Ie na ~tevilne konce svcta, temvec tudi na razlic
na podroeja delovanja. Prva leta syojcga bivanja v ZDA je izkoristil prcdvscm Z3 [astno izobra1evanje in delo
vanje rued slovenskimi rojaki v (:ikagu. Tako jc opravljal nalagc pomo1.nega urednika pri tasniku Prosuela in 

med letoma 1926-1929 opravJjal dela urednika Mladinskega /isla. Njcgove literarne prispevkc pa v poleg 1:e 
omcnjenih casopisih zaslcd imo tudi v Amerl!kem druZinskem koledarJu in Proletarcu. Mcd delovanjem v Cik

agu je napisal tudi nckaj dramskih del. V svojih spominih je nekatera dela tudi predstaviL Vecina jih tal ni ohra

njenih. 

Po vecletnem delovanju v krogu slovenskib izseljencev se je Kobal ad omenjenega kroga poscopoma oddaljjJ. 

V svojib spominih navaja kar nekaj razlogov, p redvsem pa pojasnjuje svoja politicna staliSca, zaradi katerih je 
sodelovanje z nekdanjimi kalegi popolnoma opustil. Kakor v novinarskem, je Kobal namrec tud i v zascbnem 

zivljenju vztrajal pri svoj ih stal iS<":ih in jih tudi doslcdno zagovarjal. Vsekakor je bi! to edcn izmed vzrokov za 

njegov polilicn i spor z dolgolclnim urednikom Prosvete Jozetom Zavertnikom in urednikom Proletarca Fran

kom Zaitzcm. Ceprav je omenjeni spar odmcval v casopisju , kljub nekalcrim ostrim bcsedam ni nikdar, kakor 
v spominih zagotavlja Kobal, prerasel v oscbnc zamere, ampak je ostal na ravni idcoloSkega nesoglasja. 

Drugace pa je bilo s Kobalovim sparom 7. Louisom Adamicem. Iz Kobalovih bescd je mogoce razbrali sprva 

zgolj globoko amipatijo, pozncjc pa celo neprikrito sovra.~tvo do Adamica, ki ga Kobal ni nikdar osebno srecaL 

Tako iz Kobalovib spominov kakor tudi iz njegovih pisem Molku in JOzctu Velikonji so razvidnc neprizanes

Ijive kritike Adamicevega tako zascbnega ~iv!jenja kakor rudi njcgovega literarnega in (predvsem) poli ticnega 
delovanja. 

Z odbodom iz Cikaga se je zacclo novo paglavje v '-ivljcnju Andreja Kobala. Med gospodarske krizo si je denar 

slut H na razlicne nacine, svojc izobra:levanje pa je leta 1941 okronal z doktoratom. 

Kmalu po vstopu ZDA v vojno je Kobal oblekel voj~ko suknjo. Sprva je b il vojaski psiholog, kmalu pa sc je pri
dru2il ameriski tajni vojaSki obveSCevalni slutbi. V okviru te slu1.be je dcloval na Balkanu, protJ koncu vojne 

predvsem v Boigariji. V spominih je jasna i7.razil tudi svoj pogled na razvoj voj~kih in politicnih dogodkov v 

Jugoslaviji med drugo svetovno vojno in po njej. Svoje izkuSnje in poglede je deW s prijateljem in nekdanjim 
sodelavcem pisateljem ivanom Molkom, s katerim si je med drugo svetovno vojna ves cas dopisoval. Pisma 

hrani Chicago Historical Society v Cikagu (Illinois) v ZOA. Sodelavec tajne obve~evalne slu2bc jc Kobal ostal 

tudi po drugi svctovni vojni. Tako v svojih spominih kakor tudi v pismib Mo lku je izra1.al nedvoumno sovraS

tva do komun izma. Pray to custvo je rudi glavna rema Kobalovega poslcdnjcga litcrarnega dela z naslovom 510-
venec v sluibi FBl. Andrej Kobal je umr116. marca 1989 na Bavarskem. (Mojca Moskon Mesl, Politttno delova
nje Andreja Kobala v Z/JA. Magistrsko delo. Ljubljana 2005. Filozofska fakulteta.) 



246 MojCQ Moskon Mesl: Andrej Kobq l' pemokraliCni poizkusi podonavskih drzav 

je namrec izdal svoje spomine pod naslovom Svetovni popotnik pripoveduje, za
radi obseinosti pa so izsli kar v dveh knjigah Oeta 1975 in 1976). Pri raziskovanju 
Kobalovega iivljenja in dela rabijo kot temeljni vir podatkov, njihova primerjava z 
drugimi viri in znanstveno literaturo pa Kobalova pricevanja kar nekajkrat ovrz.e. 
Kobal v uvodu svoje avtobiografije sam priznava, da njegovi spomini niso name
njeni raziskovaieem, in sam sebi dopusca' napake. V pismu, ki ga je napisa! dr. Jo
ietu Velikonji 21. junija 1975, je med drugim zapisal: 

Strinjam se z Varni, da bi bila knjiga (Svetovni popotnik pripoveduje - op. p.) 
bolj pomembna, ce bi se pos!uiil dokumentacij. Toda napisal sem jo za Mo
horjevo izdajo in ne za preucevaiee zgodovinskih dogodkov. Ne vern, kje so se 
ravno vrinile napake glede datumov ali let.2 

Pri tern je treba vedeti, da sta knjigi nastali v casu, ko je bil Kobal star l.e vec 
kakor sedemdeset let, predvsem pa v obdobju, ko 0 nekaterih dogodkih iz svo
jega l.ivljenja se ni mogel, smel ali ielel spregovoriti. 

Kobalova disertacija je poleg njegovih spominov glavni vir pri raziskovanju 
njegovega iivljenja in dela. V eeloti ohranjena disenacija razkriva Kobalov pogled 
na razvoj vojaskih in politicnih dogodkov na, kakor sam imenuje, obmocju podo
navskih drl.av. Kakor bo razvidno v nadaljevanju clanka, Koba! v disertaciji podaja 
svojo vizijo prihodnosti na omenjenem geografskem obmocju. Pri tern je pred
vsem zanimivo primerjati njegove ideje s politicno situacijo v Evropi danes, v 
casu sirjenja Evropske unije in ratifikacijskih postopkov evrapske ustave. Pray 
taka je zanimiva primerjava evropske ustave z ustavami posameznih drzav danes 
in v casu, v katerem je nastala Kobalova disertacija. 

2. KOBALOVA STUDENTSKA LETA 

Raziskava in opis Kobalovih studijskih let sta s stalisea raziskovaiea za interpre
taeijo enD izmed najteijih obdobij Kobalovega zivljenja, in to predvsem iz dveh 
razlogov. Prvi razlog je dejstvo, da se Kobal takrat ni posvecal sarno studiju enega 
programa ali sarno studiju na eni univerzi, temvec je obiskova! razlicne tecaje, pre
davanja in seminarje na kar treh univerzah. Kobal eelo sam sebe imenuje "ne
prakticen vecen student"} Druga teiava je pomanjkanje viray. Raziskovalee se 
lahko opre sarno na Kobalove spomine, ki pa se velikokrat izkaiejo za nepopolne 
ali eelo netocne. Skoraj z gotovostjo !ahko Kobalu verjamemo, da je predavanja in 
seminarje, ki jih omenja, zares obiskoval, saj je pozneje na ta racun eelo dobival 

*** 
2 Pismo Andrcja KobalaJo?etu Velikonji z dne 21. junija 1975. Kopijo svoje korespondence s Kobalom mi je 

dr. Velikonja prijazno posredoval 24. aprila 2003; nahaja se v mojcm arhivu. 
3 Andrej Kabal, Svetormt papaln;k prlpoveduje I. Garica 1975. Gargka Mahorjcva drufba, 141. 
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sluzbe. Nekoliko manj pa se lahko zanesemo na njegov spomin, ko pise 0 datu
mih. Vsekakor pa so njegovi spomini glavna izhodiscna tocka za razumevanje 
tega obdobja njegovega zivljenja. Kobal sam zapise, da je z ueenjem zace! ie takoj 
po prihodu v ZDA. Omenja, da je v casu, ko je opravljal dele pomoinega ured
nika pri Prosveti,4 obiskoval razne vecerne tecaje in sole. Za izboljsanje znanja an
gleskega jezika je, po njegovih besedah, " ... kmalu po prihodu v Cikago" najel 
mlado uciteljico irskega rodu, vendar je zaradi vztrajanja njenih starsev, da se z de
kletom poroci, z ucenjem te vrste prekinil. Pri Druzbi mladih krscanskih moi / 
Young Men's Christian Association se je vpisal v vecerno solo za priseljence in s 
tern vzbudil neodobravanje Joieta Zavertnika,5 ki naj bi nadaljnje izobraievanje 
predvsem v visjih razredih omenjene sole imel za nepotrebno. V omenjeni soli je 
Kobal nadaljeval ucenje jezika, vpisal pa je tudi seminarja iz ameriske zgodovine 
in driavljanstva. Slednje predavanje je, kakor pise v spominih, poslusal predvsem 
zato, ker se je ze takoj po prihodu v ZDA odlocil, da bo vloiil prosnjo za pridobi
tev ameriskega driavljanstva. Kobal se nadalje spominja, da se je kljub Zavertni
kovemu nasprotovanju odlocil nadaljevati solanje na Northwestern University. 
Obiskoval naj bi tecaje in predavanja iz novinarstva in ekonomije, pri kateri, kakor 
sam pravi, ni bil najbolj uspeSen, zaradi cesar je letnik prekinil. Predavanje in de
lavnice iz novinarstva naj bi organiziral in izvajaJ "cikaski casnik Tribuna", sode
lovanje na takem sentinarju pa je bilo za Kobala izredno eastno. Sam pravi, da je 
ie!e! izpopolniti svoje novinarsko znanje zato, ker je " ... na vso moe (sem) hotel 
vedeti, kako se urejajo ameriski casopisi" in ker je bil preprican: " ... da s tern vee 
pomagam k razvoju Prosvete kot pa sebi".6 

Obdobje, ko je obiskoval Northwestern University, je v njegovo iivljenje pri
neslo kar nekaj sprememb tudi na zasebnem podroeju. Sam ne omenja leta, ko je 

*** 
4 Prosvela je kot glasilo Slovenske narodno podpornc jednotc (SNPj) za~ela izhajati kat dnevni ~asopis leta 
1916 v Cikagu. Med Ictom 1911 in I. julijem 1929 je bi! nlen urcdnik jote Zavertnik. ("jote Zavcrtnik-. V: M/a

dinsJ::i list - Mesecnik za slovensko mJadino v Ameriki, lei. 5, st. 9 , september 19 26, 290. 
5 Jote Zavertnlk se je radii 2. januarja 1869 v Skofljici pri Ljubljani. Po koncani osnovni ~oli je nadaljeval ~ola
nje na gimnaziji, kjer je opravil tri razrcde, nato pa se je dye leti Solal na mornarski soli v Pulju. Po koncanem 
oolanju je najprcj sedcm let opravljal dele mornarja - strojnika, zatem pa se je zaposlil kot sprevodnik in kur
jac pri )utni !cleznici. Zaradi aktivnega delovanja v delavskem drU5lVU in svojcga socialdemokratskega pre
pril:anja je leta 1895 izgubiJ slutbo. Z drufino se je preselil na Dunaj tcr postal urednik glasila osrednje zc
leznitarske organizacije Der Eistmbahner, v Trstu pa je pozncje urejaJ in izdajal glasili De/avec (1895-98) in 
Svoboda. Leta 1898 je bil cud! izdajatelj in urcdnik trza~ko-primorskcga Rdecega praporja. 
leta 1903 sc je z druzino preselil v ZDA. Sprva so se naselili v Clevelandu, naslednje leto pa so se preselili v 
Cikago. Tu je leto in pol urejal socialisticni list Glas svobode, urcjal in pretezno sam pisal Koledar Glasa svobode 
ter pisal v Arbeiter Zeitung. Leta 1906 je bil med ustanovitelji Proletarea, ki ga jc urejal do leta 1907. Leta 1911 
je prcvzel glasilo SNP] in ga urejal do upokojitve 1. julija 1929. Za posledicami kapi je umr! slaba dva meseca 
po upokojitvi, 28. avgusta 1929. Mcd sodelavci SNPj je ostal znan kot ena izmed najmarkantnej!lih osebnosti v 
slovcnski delavski javnosti, katere glavni cilj je bila graditev SNP] na temelju delavske razrednc ideologije ler 
bratstva in socialisticnega gibanja. (Podatki 0 )o!elU Zavenniku, Majski glas, Jet. 21, maj 1911, 7.) 
6 A. Kobal, Svetovni popomik prtpoveduje I, 88. 
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zacel studirati. Na podlagi njegovih spominov, kjer bralcu pripoveduje, da ga je k 
sprejetju uredniske sluzbe nagovoril Zavertnik, ceprav je vedel, da namerava po
svetiti svoj prosti Cas studiju na univerzi,7 pa lahko sklepamo, da se je njegovo so
lanje na tej univerzi prieelo leta 1926. Zapisal pa je letnico, ko je studij po svojih 
besedah zapustil, to je bilo leta 1930.8 Takrat se je, predvsem zato, ker so bila pre
davanja v samem srediseu mesta, preselil blizje centru Cikaga.9 

V teh stirih letih je Kobal obiskoval ne sarno omenjena predavanja in semi
narje, temvec je aktivno sodeloval tudi kot clan tako imenovanega Slovanskega 
kluba, ki je bil v tern casu, potem ko je po prvi svetovni vojni njegovo delovanje 
zamrlo, ponovno ustanovljen. Kobal je bil, kakor sam pise, celo med ustanovnimi 
cIani tega kluba, v katerem so se zbirali studentje slovanskih narodnosti. Na en em 
izmed sestankov, ki so bili, kakor se sam spominja, velikokrat tudi neformalne na
rave, z namenom druzenja in izmenjave idej, je spoznal tudi m1ado elanico ")ugo
slovanko Nadezgo Cupkovic iz Nevesinja v Hercegovini", za katero se spominja, 
da jo je " ... ogledoval za spoznanje bolj dolgo kot bi katerega drugega novega 
clana ali clanico". Mlada clanica je pozneje postala Kobalova dolgoletna zivljenj
ska sopotnica in hkrati tudi mati njegovih dveh sinov. 10 Nadalje se Kobal sporn i
nja, da je Nadi, kakor svojo zena imenuje, ze na prvem srecanju tudi povedal, da 
se namerava preseliti v New York in tam nadaljevati solanje na Columbia Uni
versity. 

Leta 1930 se je Kobal z namenom, da bo nadaljeval studij na omenjeni un i
verzi, preselil v New York. Kot glavni razlog za nadaljevanje studija ni navedel di
plome ali drugega potrdila 0 koneanem studiju, temvec se je zanj odlocil z name
nom, da razsiri svoje znanje in zato, ker je zelel biti ..... slusatelj priznanih mojstrov 
v raznih vedah."" S takim izobrazevalnim nacinom je Kobal zacel ze v Cikagu. 
Poleg ze omenjenega novinarstva in ekonomije je na tamkajsnji univerzi kot slu
satelj prisostvoval tudi: ..... nekaki mesanici predmetov, ce so bili za diplomo pred
pisani ali ne."12 

V svojih spominih je zapisal, da je " ... poleg socioloskih in psiholoskih tecajev 
(sem) obiskoval vrsto 'nepotrebnih' predmetov, najvec zato, ker so njih predava
telji sloveli kot prvaki v svojih naukih."'3 Poleg enoletnega teeaja sociologije in 
psihologije je obiskoval tudi enoletni tecaj primerjalne religije ter pray tako eno
letni tecaj jezikoslovja, ki ga je vodil antropolog Edward Sapir (njega je Kobal se 

••• 
7 Pray tam, 86. 
8 Pray tam, 127. 
9 Pray tam, 98. 
10 Pray tam, 128. 
11 Pray tam, 144. 
12 Pray tam. 

13 Pray lam, 146. 
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posebej eenil in je, kakor sam nekajkrat poudarja, njegova spoznanja in nauke s 
pridom uporabljal se leta pozneje), nato tecaja za francosko drama (predvsem 
zato, ker je obozeval Moliera) in Shakespeara, v tern casu pa je bil tudi slusatelj na 
predavanjih iz ameriske zgodovine. V svojih spominih kar nekajkrat poudarja, da 
se je iz nastetih ved izobrazeval predvsem zato, ker " ... sem hotel biti ucenee 
odlicnih profesorjev ... " in ne da bi hotel pridobiti dolocen poklie.!1 

S podobnim studijskim naCinom je nadaljeval tudi na univerzi v New Yorku. V 
spominih je takole zapisal: 

Dve leti (1930-1932, op. p.) na Columbiji sem izrabil skoro izkljucno za sola
nje. Spet sem se vpisal za skoro prerazlicne studije in jih kot take tudi nadalje
val: mednarodno pravo, administrativno (zvezno) pravo, politicno filozofijo in 
soeiologijo.15 

Vendar pa v poletnih mesecih ni poCival, temvec je (poleti 1931 in 1932) sode
loval na seminarjih Univerze George Washington v Washingtonu. Zelel si je nam
rec, da bi kot slusatelj politic nih ved prisostvoval "pri debatah v kongresu, razpra
yah najvisjega sodisca" in da bi ob tern "smel obiskovati urade, ki spadajo pod 
predsednisko upravo". Kot glavni predmet je prvo poletje vpisal zvezno upravo, 
ki jo je predaval dekan drzavne univerze v Wiseonsinu, clovek z imenom Fred Au
strin Ogg. Kobal njegovo ime pozneje se omenja, saj naj bi mu pray on predlagal, 
da se v drugem poUetju seminarja ne udeleii sarno kot slusatelj, ampak kot 
pomocnik pri seminarju za slavistiko v okviru razprav 0 jugoslovanski knjiiev
nosti.16 

Kobal z obialovanjem zapiSe, da je moral zaradi pomanjkanja denarja med le
toma 1932 in 1934 svoje solanje opustiti: "V jeseni leta 1932 sem prenehal s studi
jami na Columbiji. Takrat bi se bil potrudil, da zadostim obveznostim glede dok
torata, a primanjkovalo je denarja." Ceprav je imel na isti univerzi med letoma 
1931 in 1932 sluzbo lektorja slovenskega jezika, je bila ta zaposlitev neredna, 
plaea pa prenizka. 17 Svoje je naredila gospodarska kriza, zaradi katere je Kobal iz
gubil denar, k:i ga je hranil v banki za placilo solanjal8 V svojih spominih pise, da 
je skozi vsa trideseta leta imel "kaleidoskop zaposlitev". Vendar pa je bila vsaka za
posUtev zacasna in kratka, tako da je moral zmeraj znova iskati sluibe, ki jih je bilo 
po njegovih besedah sieer na pretek, a so bile slabo ali eelo nic pIa cane. In pray 
v tern casu mu je njegovo izobraievanje iz preteklih let prislo se kako pray. Po
novno se je studiju posvetil sele leta 1934. Obnovil je studij v administrativnem in 

* * * 
14 Pray tam,. 

15 Pray tam, 151. 
16 Pray ram, 179. 
17 Pray tam, 168. 

18 Pray tam, 165. 
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javnem pravu, omenja pa tudi, da je hkrati opravljal delo pomoenika svojega 
mentorja na oddelku za javno upravo. Mentor ga je povabil, da prevzame njegova 
predavanja, med drugim tudi na Policijski akademiji mesta New York. Kobal je 
delo sprejel, v spominih pa zapisal, da je predavateljsko dele opravljal dva semes
tra. Poleg predavanj naj bi spadalo v sklop njegovih delovnih nalog tudi psiholo
iiko preverjanje sposobnosti kandidatov za opravljanje policijske sluzbe in uvaja
nje psiholoskih sposobnostnih testov. Kobal se je v poznejsih letih se velikokrat v 
svoji karieri vrnil k psiholoskim testom. Pray sluzba, ki jo je opravljal za Policijsko 
akademijo, pa naj bi po njegovih besedah iie leta pozneje mocno vplivala na nje
govo kariero. 19 Zaposlitev naj bi bila Ie delna, zato je prosti cas izkoristil za sode
lovanje na seminarjih za psihologe na Harvard University v Bostonu. V spominih 
je zapisal, da sta ga pray sodelovanje na teh seminarjih in ze omenjena sluzba za 
policijsko upravo mesta New York povezala s psiholosko sluzbo v letih pred 
drugo svetovno vojno.20 

3. KOBALOVA DISERTACI]A 

Pred nastopom vojaske sluzbe pa je Kobal vseeno zadostil obveznostim dok
torata. Dekan Columbia University Rufus Smith naj bi po Kobalovih besedah pos
tal njegov dober prijatelj. Nagovoril naj bi bil Kobala, da svoje izobrazevanje 
konea z raziskovalno nalogo, ki bi jo vnoveil kot doktorsko disertacijo, Smith pa 
naj bi bil kot strokovnjak za politicne vede njegov mentor. Ko je leta 1934 po ze 
omenjenem premoru zaradi financnih tezav Kabal nadaljeval studij I!administra
tivnega in javnega prava" na newyorski univerzi, je pray po Smithovem nasvetu 
zaeel raziskovati "sodobne poskuse podonavskih drzav v demokraciji".21 Kobal je 
v spominih zabelezil, da je sarno disertacijo v krajsih presledkih pisal skoraj stiri 
leta, tef omenil lefave, s katerimi se je sreceval pri pisanju: 

K tej nalogi sem se vedno s tezavo povrnil. Pisati 0 razvoju podonavskih drzav 
bi ne bilo lahko celo danes (leta 1975 - op. p.), z zgodovinskega stalisea, v tis
tih easih pa, ko so bile ustavne spremembe driav na dnevnem redu, je bilo ne
primerno teije. Kar je veljalo ta mesec, je bilo spremenjeno drugi mesec22 

Leta, ko je disertacijo napisal ter zagovarjal, v svojih spominih ne navaja. Ome-
nja zgolj dejstvo, da kljub zelji svojega mentorja in nekaterih profesorjev, da iz
sledke svojih raziskav objavi v knjigi, tega ni storil. Omenja tudi vzroke: 

* * * 
19 Pray [am, 147. 
20 Pray lam, 189. 
21 Pray tam, 147. 
22 Pray tam, 166. 
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Sam za kaj takega nisern imel denarja, a zaloznik bi se za take studije teiko 
nase! v casih depresije, ko se niso prodajale niti najbolj popularne knjige.23 

Nadaljuje, da sta za pridobitev doktorskega naziva zadostovala objava in zaga-
vor Ie enega poglavja celotne disertacije. Zapisal je, da je izbral poglavje z naslo
yom "Local Governments in the Danubian Countries". Ker je bila disertacija junija 
1941 vseeno izdana v knjizni obliki, lahko iz nje razberemo, da je Kobal zagovar
jal sedmo poglavje svoje disertacije. Pray iz naslovnice disertacije pa lahko razbe
remo, da je Kobal svoj doktorski naziv zagovarjalleta 1941, saj je to leto na naslov
nici navedeno kot "degree date".'4 

Disertacijo je Kobal razdelil na devet poglavij. V spominih je zabelezil, da je 
tretjino celotnega "spisa" posvetil zgodovinskim dejstvom in "tradicijam teh pre
cej razlicnih narodov". Orisal naj bi "mirna in revolucionarna gibanja iz casov ab
solutizma in tlacanstva ter prehod v novejse dobe ustavnosti, Ijudskih pravic in 
odgovornega pariamentarizma".'5 Pregled njegove disertacije spomine potrjuje. 
V prvem poglavju, ki je sestavljeno iz kar osmih podpoglavij, je dejansko zabele
iil politicni razvoj v omenjenih dezelah pred prvo svetovno vojno. Opis je zace! z 
imenovanji karantanskih knezov, se ustavil pri kratkem opisu avstrijskih dednih 
deze!, nadaljeval z reformarni Marije Terezije in posledicami, ki so jill za Siovence 
imeli protestantizem, Ilirske province - pri cemer je Napoleonova osvajanja zabe
leiil kot vzrok za nastanek nacionalizrna C .. nationalism came as a result of fear of 
Napolenon"),26 marcevska revolucija ter volilne reforrne. Podobnega kronolos
kega opisa se je lotil tudi pri opisu madiarske, ceske, srbske in romunske zgodo
vine. Drugo podpoglavje je namrec namenil ustavnemu razvoju madzarskega 
kraljestva in vanj vkljucil tudi del hrvaske zgodovine od desetega sloletja naprej. 
Zadnje podpoglavje je namenil Romuniji pred prvo svetovno vojno. 

Drugo poglavje, ki ga je opremil z naslovom "Interregnum" (medvladje - op. 
p.), je v celoti posvetil prvi svetovni vojni. V stirih podpoglavjih se je ponovno do
taknil narodnostnih problemov na omenjenem zemljepisnem obrnocju, pri 
cerner se je v prvern podpoglavju osredotocil predvsem na Avstro-Ogrsko. Dunaj
ska vlada naj bi bila tako odgovorna, da so se "njene" dezele znasle na strani po
raienih, ter hkrati za svoj razpad, saj znotraj svojega ozemlja ni bila sposobna 
zdruziti narodov. To naj bi bit tudi razlog za narascajoce unacionalne krize",27 

* * * 
23 Prav tam, 167. 
24 Andrew Kobal, A Survey o[ the Constitutional Background o[ Political Organization o[ the Danubian 

Countries prior to 1938 - An Evaluation oflhe Application oj Democratic Prindples in the Gouernments of 
Austria, Czechoslovakia, Hungary, Romania, and Yugoslavia. New York 1941. New York University. 

25 A. KobaJ, Sue/aunt papolnilt prlfJoveduje I, 166. 

26 Andrew Kobal, A Survey of the Constitutional background ... , 20. 

27 Pray tam, 50. 
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kakor Kobal imenuje osamosvojitvene poizkuse narodov. Leta 1918 naj bi tako 
skupni parlament ne bi! nic drugega kakor zdruzenje razlicnih narodov, katerega 
poglavitni interes je bil prekiniti z dotedanjo politiko ali " ... nothing more than a 
congress of different nationalities whose sole interest it was to break away from 
their historic policy"28 Podobno situacijo je bilo po Kobalovih besedah moc za
slediti tudi v Romuniji, kjer pa so se bolj kakor nesoglasja med narodi pojavljala 
rivalstva med raznimi druzbenimi stanovi, ki so kroji!a politicne odlocitve med 
prvo svetovno vajna tudi v omenjeni drzavi. 

Drugo poglavje Kobal konca z opisom nove ureditve omenjenega dela Evrope 
po prvi svetovni vojni tef s sprejetjem ustav posameznih novih driav. Ustavo
dajne skupscine naj bi bile pri sprejetju ustav omejene predvsem z naslednjimi 
dejavniki: 

... first, the democratic and revolutionary spirit expressed through an uncur
bed public opinion; second, a lack of cooperation of the national minorities, 
third, a regard for former constitutions and pacts and declarations made du
ring the war.29 

V tretjem poglavju se je avtor loti! opisa "ustavodajnega razvoja po vojni" 
(prev. p.). V svojih spominih je zabelezil, da je drugi, bolj obsezen del njegove di
sertacije predvsem primerjalen: " ... V okviru pretekJosti in tradicij sem skusal 
predstaviti in tolmaciti nacine, kako so se v teh petih drzavah uveljavljala nacela 
demokracije, katera so v praksi preizkusile drzave zapadnega sveta."30 Tako je v 
cetrtem poglavju z naslovom "Constitutional problems" v petih podpoglavjih pri
merjalno obdelal teme, kot so: polozaj predsednika vIa de, odgovornosti posa
meznih ministrstev, parlament (pri tern je se posebej poudari!, da so bili dvo
domni parlamenti skupna znacilnost vseh podonavskih drzav)31 in parlamen
tarni postopki. Pri tern naj bi bila najbolj demokraticna ceskoslovaska ustava, po 
kateri je bil predsednik republike voljen za dobo sedmih let, izvolila pa ga je dvot
retjinska vecina glasov v obeh domovih parlamenta, predsednik pa je kot pred
stavnik naroda v mednarodni politiki imel v rokah izvrsilno oblast in pravico ime
novanja sodnikov, univerzitetnih profesorjev, bil vrhovni poveljnik vojske ter imel 
pravico do veta in razpustitve parlamenta. Omenjena ustava je bila po Kobalovih 
besedah napisana po vzoru francoske. 32 Na drugi strani pa je vzel Kobal za pri
merjavo romunsko ustavo iz leta 1938, ki je kralju kot predstavniku izvrSilne veje 
oblasti zagotovljala prevlado nad zakonodajno vejo, saj bi naj kralj polovico 

* * * 
28 Pray tam, 52. 
29 Prav tam, SO. 
30 A. Kabal, Sve/ouni popotnik pripowduje I, 166. 
31 Andrew Kobal, A Survey of/he COrlslilufjonal background ." 130. 

32 Pray tam, 115-1 16, 

g 
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clanov senata imenoval kar sam, seje parlamenta pa je lahko za dobo dvanajstih 
mesecev celo preloiil. Parlament je imel tako vlogo zgolj potrditi kraljeve 
odlocitve.33 Podobno moe naj bi kralju zagotavljala tudi jugoslovanska ustava iz 
leta 1931. Kralju so bila v slednjih dveh driavah neposredno "politicno odgo
vorna" tudi rninistrstva.34 

V petern podpoglavju je opisal se stranke, pri cerner je najvec pozornosti po
svetil politicnim strankam, manj pa drugim (kot na primer agrarnim, delavskim, 
industrijskim, klerikalnim itd.) strankam oziroma zdruienjem.35 

Peto poglavje je nadaljeval pod istim naslovom kot cetrto, vendar se je v tern 
poglavju osredotocil na predstavitev in opis drzavljanskih pravic in dolinosti, clo
vekovih pravic ter svobodo govora in zdruievanja.36 Drugo podpoglavje je name
nil pravicarn manjsinskih narodov. Pri tern je poudari! predvsem pravico uporabe 
maternega jezika v javnih uradih in solah, pri cemer naj bi bilo se posebej po
membno pray ucenje materinscine manjsinskih narodov v javnih solah. Nadalje 
je omenil pravico veroizpovedi ter drugih osebnih svobosCin. V $Voji tezi je zago
tavljal, da sta bili pray zagotovitev in varovanje zgoraj navedenih pravic glavna te
iava vseh podonavskih driav: 

The insurance of civil liberties and the protection of the national minorities 
were the fundamental and pressing constitutional problems of the Danubian 
countries.37 

V nadaljevanju je poudaril, da so se ustave posameznih driav glede na obrav
navo drzavljanskih svobosCin med seboj nekoliko razlikovale: primerjal je pred
vsern jugoslovansko, romunsko in ce~koslovaSko ustavo. Vse tri driave so Z usta
vo zagotavljale pravico do svobode govora,38 razlikovale pa so se na primer pri 
ustavni zagotovitvi nekaterih drugih clovekovih pravic. Tako naj bi ceskoslovaska 
ustava predvidevala rnoznost aretacije sarno v primeru, ko je drZavljan storil kaz
nivo dejanje, ali na podlagi odloCitve sodiSca: " ... arrests could be made only in 
cases where a person was apprehended in an unlawful act, or on the basis of a 
written warrant from the court which had to specify reasons for arrest",39 medtem 
ko v romunski in jugoslovanski ustavi osebne svoboscine niso bile del ustave: u ... 

and were subject to frequent changes".4o 

* * * 
33 Pray tam, 122. 

31 Pray lam, 121. 

35 Pray tam, 159- 167. 
36 Pray tam, 168- 185. 

37 Pray tam, 168. 

38 Pray tam, 169. 

39 Pray tam, 17l. 
40 PnlV tam, 172. 
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Z enako natanenostjo kot je v nadaljevanju opisoval se druge drzavljanske pra
vice in svoboscine ena primer pravice do zdruzevanja; (a pravica naj bi med dik
taturo v Jugoslaviji in Romuniji ostala zgolj na papirju,41 izobrazevanja, peticij, 
svobodnega sklepanja zakonskih zvez in odlocanja 0 potomstvu idr.), se je lotil 
tudi prikaza in primerjave dolznosti, ki so jih ustave posameznih drZav nalagale 
svojim drzavljanom. Pri tern naj bi bila ponovno najbolj natancna eeskoslovaska, 
takoj za njo pa tudi jugoslovanska ustava. Med te dolznosti naj bi vsekakor spa
dalo placevanje davkov in obvezno sluzenje vojaskega roka: " ... in Czechoslovakia, 
every able-bodied male citizen was required to undergo military training and to 
defend the state."42 Ob primerjanju ustav pa je ugotovil, da je najvee obveznosti 
svojim drzavljanom nalagala romunska ustava43 

Kakor ze receno je drugo podpoglavje namenil pravicam manjsin v podonav
skih dezelah, pri cemer je se posebej poudaril, da je bilo upostevanje jezikovnih, 
rasnih in verskih razlik v ustavah podonavskih ddav bistveno oziroma kar sporno 
vpraSanje v celotnem obdobju po prvi svetovni vojni. ceprav so mirovne po
godbe omenjene pravice ne Ie zagotavljale, temvec celo zahtevale. Po Kobalovih 
ugotovitvah naj bi bile za podonavske drzave breme.44 Ponovno naj bi bila pri 
tern najbolj demokraticna Ceskoslovaska, ki se je zahtevam po reiiitvi manjsin
skega vprasanja pokorila ze na mirovni konferenci, medtem ko sta na drugi strani 
Romunija in Jugoslavija na konferenci nasprotovali vmesavanju drugih drZav v 
vprasanje polozaja manjsin na njunem ozemlju15 Podpoglavju je namenil kar 
deset strani, v njem pa se je med drugim dotaknil tudi judovskega vprasanja na 
Madzarskem, Ceskoslovaskem in v Romuniji.46 

Po sestem poglavju, kjer je nataneno primerjal administrativni ustroj v posa
meznih drzavah,47 je v sedmem poglavju, tistem, ki ga je po svojih besedah zago
varjal kot doktorsko tezo, podal opis lokalnih uprav v posameznih podonavskih 
drzavah. V poglavju, ki je hkrati, ce ne upostevamo devetega poglavja, ki je neke 
vrste zaldjueek, tudi najkrajse poglavje v celotrti disertaciji, je Kobal ponovno 
ugotovil, da so se posamezne drz.ave pri omenjenem vprasanju med seboj razH
kovale. Medtem ko sta Jugoslavija in Romunija na primer prevzeli francoski 
modellokalne samouprave, pri katerem je pooblastila lokalne uprave (v primeru 
Jugoslavije so bile to banovine) dolocala in nadzirala osrednja vlada, je ceskoslo
vaSka ustava predvidevala, da pooblastila in naloge lokalnih organov ureja pose-

* * * 
41 Pray tam, 178. 
42 Pray tam, 183. 
43 Pray tam, 184. 
41 Pray tam, 185. 
45 Pray tam, 186. 
46 Pray tam , 192. 

47 Pray tam, 195- 226. 

,.. 
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ben zakon48 V nadaljevanju poglavja je Kobal podal se natancen opis in sestavo 
pooblastillokalnih uprav v posameznih driavah. 

Osmo poglavje svoje disertacije je Kobal name nil pravosodnemu sistemu v 
posameznih podonavskih ddavah, pri cemer se je ponovno osredotocil na raz
like med njimi in postavil tezo, da so vzrok za omenjene razlike predvsem zgodo
vinski dejavniki: "". The growth of the juridical system ". reveals a long record of 
constitutional history, and some landmarks will illustrate the country's judicial 
system as it is evolved and its implications upon modern government".49 V nada
ljevanju poglavja (podpoglavja dYe, tri in stiri) je aVlor opisal razlicne vrste sodisc 
v posameznih driavah, njihova pooblastila in razlike med njimPO 

V zakljucku svoje disertacije je uporabil podobne besede, kakor jih je napisal 
ze v svojih spaminih, v katerih, kat sem ze omenila, opozarja na tezave pri razis
kovanju omenjene tematike. Opozoril je predvsem na nevarnost, ki bi jo lahko 
povzrocilo morebitno posplosevanje, saj so razhajanja med posameznimi dria
varni prevelika: 

In no sphere of political experimentation can generalizations be more dange
rous than in studying the Danubian governments. Although the system of ap
plied democracy as introduced after the World War in Austria, Czechoslovakia, 
Hungary, Rumania, and Yugoslavia included many ideological and practical 
resemblances, the results differed in every state and the benefits derived from 
the democratic form of government varied from province to province within 
each state. Only a few basic factors were common to all the states concerned.51 

V poglavju priloge je avtor vldjucil tabele s statisticnimi podatki po posamez-
nih drzavah, kot na primer preglednico porazdelitve ;;tevila prebivalstva, tabelo, 
ki prikazuje versko pripadnost, jezikovne porazdelitve prebivalstva itd.52 

Kakor je zapisal v spominih, naj bi disertacija zaradi ie navedenih razlogov ne 
izSla v obliki knjige. Da je bila Idjub temu natisnjena, naj bi bil izvedel sele po
zneje: 

Ko sem v avgustu leta 1943 prise! v urad G-2 v Pentagonu, sem na mizi pred 
seboj na;;el debelo knjigo s fotostaticnimi stranmi z mojim imenom na vrhu in 
z velikimi crkaJni na naslovni strani Democratic Experiments in the Danubian 
Countries. 53 

*** 
48 Pray tam, 230. 

19 Prav tam, 249. 
50 Pray tam, 252- 263. 
8 Pray tam, 264. 
52 Pray tam, 28] - 283-

53 A. Kobal, Svetovn; POPolnik pripoveduje I, 167. 
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4. SKLEP 

Iz Kobalove disertacije je lepo razvidno Kobalovo predvidevanje oziroma vi
denje demokraticne Evrope V prihodnosti. V koncnem poglavju je predlagal ure
ditev Evrope po zgledu ZDA, oziroma je podal idejo 0 zdruzeni Evropi (United 
Europe): 

... A Danubian federation or a Central European union of states would call for 
a form of super - government which would control the foreign policy of the 
component nations, regulate the international and probably interstate com
merce, establish a uniform monetary exchange, and abolish all custom barri
ers within the union. It would require certain powers vested in the supreme 
authority to enforce the continuity of the union even though the original ad
herence would be granted on a voluntary basis ... 

A federal organization of this type is similar to that of the United States .. . 54 

Vlada Podonavske federadje ali centralne Evropske unije bi tako imela v svoji 
pristojnosti tako zunanje zadeve vkljucenih drzav kakor tudi mednarodno trgo
vino. Skupna bi bila tudi valuta. 

Kobal pa je predvideval tudi tdave, ki bi se v taki Evropi pojavile. Kot glavni 
problem je poudarjal predvsem podcenjujoc pogled nekaterih evropskih naro
dov na druge, vecinoma sosednje narode: " ... The average Hungarian considers 
that a Slovak or a Rumanian can never be his equal ... " ali: " ... Particularly the Serbs 
are proud of their heroic past and view with mistrust any neighbour aspiring to 
mastery ... "55 

Resitev je predvideval predvsem v neobvezujocem prijateljskem sodelovanju 
med posameznimi drZ3vami, in sicer na podrocju sparta, literature in glasbe, iz
menjavi studentov itd. Kot temeljno nacelo pa bi morali upostevati osnovne clo
vekove pravice, kar bi bilo opredeljeno ze v skupni ustavi. 

Vsekakor pa bi po njegovem mnenju morala prevzeti dolocene obveznosti 
tudi vsaka posamezna clanica skupnosti. Kobal je drzavam clanicam tako naloZii 
nalogo upostevati temeljne clovekove pravice, predvsem pravice zdruzevanja, re

ligije in svobode tiska, kar naj bi bilo doloceno ze v njihovih ustavah: 

Each country should grant constitutionally, subject to no statutory limitation, 
a liberal bill of rights, induding the guarantees of the freedom of the press, as
sembly, and religion.56 

* * * 
54 Andrew Kobal, A Survey a/the Constitutional background .,, 276. 
55 Pray tam, 277. 
56 Pray [am, 278. 
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Kobal je predvidel tudi nujnost izobrazevanja (predvsem mladih Ijudi) Uvedel 
bi sistem javnih sol, ki bi deloval V dobro znanosti in ne politike. 

Svojo disertacijo je Kobal konbl z ugotovitvijo 0 nujnosti sirjenja demokracije, 
saj se po njegovem Ijudje ze po naravi upirajo vsakrsnim poskusom zatiranja: . 

... and oppression in any form, domestic or foreign, has always aroused their 
love for freedom and democracy.57 

Pretirano bi bilo trditi, da je Kobal s svojimi tezami na kakrsen koli nai'in pri
pomogel k nastajanju in nenazadnje uresnicevanju idej 0 nastanku Evropske 
unije. Vsekakor pa te dokazujejo, da ideje 0 zdruzevanju evropskih driav v unijo, 
predvsem pa doloCiia ustave Evropske unije niso odkritje danasnje politike. 

* * * 
57 Pray tam, 280. 
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DANUEL GRAFENAUER 

STROKOVNI SIMPOZIj 
DR. ANGELA PISKERNIK (1886 -1967), 

KOROSKA SLOVENSKA BOTANICARKA 
IN NARAVOVARSTVENICA 

LJUBLJANA, 8. NOVEMBER 2005 

Zanimiv in novih odkritij poln strokovni simpozij 0 zivljenju in delu dr. An
gele Piskernik, ~irsi javnosti dokaj neznane koroske slovenske botaniearke in na
ravovarstvenice, je btl 8. novembra 2005 v dvorani Slovenske matice v Ljubljani. 
Poleg glavnega organizatorja, Instituta za narodnostna vpra~anja, so sodelovali 
se Slovenski znanstveni institut in Slovenski narodopisni institut Urban ]arnik, 
oba iz Celovca, Prirodoslovni muzej Siovenije, Prirodoslovno drustvo Siovenije 
ter Ijubljanski in mariborski Klub koroskih Siovencev. Polna dvorana Siovenske 
matice, tako v dopoldanskem kot popoldanskem delu simpozija, je bila dokaz 0 

sirokem zanimanju strokovne in iaicne javnosti za naslovno temo. Pripravljalni 
odbor pod vodstvom Janeza Stergarja je povabil 17 referentov iz obeh strani Ka
ravank in ti so obcinstvu povedali velika zanimivega in mnogo novega 0 nestorki 
slovenskega naravovarstva. Pred simpozijem je izsel tudi zveZcic z izvlecki vseh 
referatov, bibliografskim izborom ter slovenskim in angleSkim clankom 0 Angeli 
Piskernik. 

Prvi predavatelj je btl Avgustin Malle, ki je predstavil rod Piskernikov, cas in 
okoliscine, v katerih je odrascala in zivela Angela, njeno uCiteljevanje v Celovcu in 
studij na Dunaju. Malle je na njenem primeru nakazal osnovne probleme sloven
sko-nem~kih odnosov na Koroskem. Angela je odra~cala v trdnem in slovensko 
zavednem druzinskem okolju v naselju Lobnik v obcini Bela, od koder je izhajala 
rodbina Piskernikovih. Del druzine je po prvi svetovni vojni zapadel asimilaciji. 
Angela Piskernik je premagala vse ovire, ki so tedaj zenski mladini preprecevale 
oz. onemogocale nadaljnje solanje in izobrazevanje. Sele olajsave po letu 1900 so 
ji odprle pot do mature in na dunajsko univerzo, kjer je leta 1914 promovirala "kot 
prva slovenska doktorica naravoslovja". Zaradi splo~nih razmer na Koroskem kot 
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Slovenka ni mogla dobiti zaposlitve, zato je morala, tako kot stevilni njeni sodob
niki, iskati dele izven dezele. Leta 1916 ga je dobila v Ljubljani v kranjskem deiel
nem muzeju Rudolfinum. 

Tina Bahovee je prikazala dele Angele Piskernik v casu koroskega plebiscita. 
V letih 1919 in 1920 je bila Piskernikova aktivna v slovenskem plebiscitnem boju. 
Kot zaupniea in organizatorka je pripomogla k ustanovitvi in siritvi ienskih drus
tev, ki so skusala slovenske volivke pridobiti za glasovanje v prid Kraljevine SHS. 
Bila je govorniea na stevilnih ljudskih shodih, sestankih in protestnih zborovanjih 
na Koroskem. "Ob pod pori Defelne vlade za Slovenijo in v sodelovanju z Narod
nim svetom za Korosko je vneto agitirala, 0 cemer pricajo casopisna poracila, ar
hivsko gradivo, osebne izpovedi", je porocala Tina Bahovee. 

Naslednja referentka je bila Anka Vidovic Mildavcic, ki je predstavila organiza
eijsko in publicisticno delovanje dr. Angele Piskernik med katoliskimi zenami v 
osrednji Sloveniji. Piskernikova je delovala v vodstvu Slovenske krscanske zenske 
zveze, kjer je bila poznana kot odlicna organizatorka, ki je s svojim navdusenjem 
obogatila drustveno zivljenje. V publicisticni dejavnosti je zaznati njeno trdno pri
vrZenost krscanskemu etosu, sicer pa je bila zagovornica nekaterih zahtev femi
nisticnih gibanj in narodnostnih pravic koroskih Sloveneev. 

Delovanje Piskernikove v narodnoobrambnih organizacijah, se posebej v 
Klubu koroskih Slovencev, sta prikazala Janez Stergar in Danijel Grafenauer. An
gela Piskernik je ze v mladih letih spoznala pomen narodnoobrambnega dela, 
med drugim v krajevnem slovenskem prosvetnem drustvu "Zarja", slovenski stu
dentski organizaciji "Danica" na Dunaju, delovala je v drustvu slovenskih koros
kih studentov in uCiteljev "Gorotan" ter bila clanica katoHske Slovenske dijaske 
zveze in dejavna v Slovenskem katoliskem izabrazevalnem drustvu "Straza" na 
Dunaju. Pred 2. svetovno vojno in po njej je bila v Klubu koroskih Slovencev dol
goletna podpredsednica ter aktivna pri naporih lduba za pomoc koroskim sona
rodnjakom. 

Nada Praprotnik je predstavila delovanje naslovne junakinje v kranjskem de
zelnem muzeju Rudolfinumu. Tukaj je Angela skrbela za prirodopisni oddelek ter 
delala tudi v knjiznici in arhivu. Ko je vlada v Beogradu za leto 1926/ 27 v prora
cunu crtala sredstva, po letu 1920 ze Narodnemu muzeju, je Piskernikova izgubila 
sluibo. Leta 1945 je postala ravnateljica Prirodoslovnega muzeja in v naslednjih 
letih obnovila alpski botanicni vrt Juliana v Trenti, dosegla ureditev prvih pravno 
zavarovanih naravnih obmocij v Sloveniji - Rakov Skocjan, Martuljek, Blejski otok, 
Robanov kot, Krakovski pragozd itd. Poskrbela je tudi za knjiznico, organizirala 
javna predavanja in nakup nekaterih entomoloskih zbirk. 

o dr. Angeli Piskernik kot znanstvenici in botanicarki je spregovoril Tone Wra
ber, ki meni, "da se je v zgodovino slovenske kulture trajno zapisala s svojim 
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kljucem za doloeanje praprotnie in semenk". To pomembno delo, ki je prvic izslo 
leta 1941, je dopolnilo pri poznavanju posebnosti nasih pokrajin. Znacilno je bilo 
ob tern mnenje Piskernikove, da morajo taksni in podobni priroeniki biti v slo
venskem jeziku, ker je to tudi "zahteva nasih vzgojnih prizadevanj". Po koneani 
drugi svetovni vojni se je pokazala potreba po novi izdaji, ki je ugledala lue sveta 
leta 1951. To izdajo je avtorica predel ala in razsirila. Delo predstavlja pomemben 
vir za preueevanje zgodovine slovenske botaniene vednosti ter morfoloskega in 
rastlinskega izrazoslovja. 

Martina Piko-Rustia je orisala Angelino zbiranje in objavljanje narodopisnega 
blaga, kar zasledimo v letih 1925 in 1926 v "Prilogah Koroskega Slovenea", kjer je 
avtoriea anonimno objavljaJa Ijudske pripovedi ter prispevke 0 segah in navadah. 
Piskernikova je objavljala etnoloske zapise tudi v glasilu Slovenskega etnograf
skega muzeja, v reviji Mohorjeve druzbe "Mladika", v koledarjih Mohorjeve 
druzbe, v meseeniku "Svoboda", v "Sloveneu" itd. Narodopisno delo Angele Pis
kernik bo, ko bo do konea izmerjeno in doloeeno, verjetno pokazalo, da si tako 
plodovita oseba zasluzi tudi v etnoloski stroki vidnejso mesto. 

Profesorska leta Angele Piskernik je predstavil Janez Stergar. Zaradi izgube de
lovnega mesta v Narodnem muzeju leta 1926, je bila primorana stopiti v profesor
ske vrste. Dobila je sluzbo srednjesolske profesorice, kjer je poleg ur prirodopisa 
poueevala se matematiko, fiziko, higieno in nemscino. Vse od studentskih let pa 
do pozne starosti je Angela rada predavala in vzgajaJa bodisi v koroskih prosvet
nih drustvih in eelovskem ueiteljiseu ali v dunajskih zenskih krozkih, na radiu, v 
srednjih in visokih solah, na simpozijih, v prijateljski druzbi ali na javnih zborova
njih v podporo koroskim Sloveneem. 0 splosno priljubljeni profesorici "Pisker
nici" je znanih tudi vee zabavnih anekdot. 

Priroenike dr. Angele Piskernik za pouk nemscine je predstavil Anton Janko. 
Kot srednjesolska profesorica je Angela poueevaJa tudi nemseino. Za radio Ljub
ljana je pripravljala teeaje nemsCine, pripravila pa je tudi troje prirocnikov: Uebe
nik nemiikega jezika za srednje in njim sorodne sole (1930 oz. 1932), kratek pri
kaz nemskih glagolskih oblik Nemski glagol (1931) ter Nemsko-slovenski in slo
vensko-nemski zepni slovareek s slovnienimi podatki za Slovenea (1936). Slovar
eek je dozivel vee ponatisov. 

Pot Piskernikove v koneentracijsko taborisce je orisala Katja Stergar. "Angela 
Piskernik je bila zaradi sodelovanja z OF (posedovanje in razpeeevanje ilegalnega 
grad iva ter tesno sodelovanje s Franeetom Kidricem) in svojega trdnega narod
nega prepriCanja 14.11.1943 aretirana in krajsi cas zaprta", je pojasnila referentka. 
6.l.l944 je bila odpeljana v taborisce Ravensbriiek. Kljub izrednemu trpljenju, la
koti in boleznim, je bila vseskozi pripravljena pomagati drugim. 27.3.1945 je ze 
bila dolocena za krematorij, ki pa se mu je po srecnem nakljueju uspela izogniti. 

d 
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Zbrala je tudi precej grad iva 0 zivljenju v taboriscu, ki ga je kasneje opisala v svo
jih spominih, tako je na primer predstavila pesmi Katarine Mildav, kuharsko knji
go jetnic itd. 

Stane Peterlin je predstavil dr. Angelo Piskernik kot utemeljiteljico varstva na
rave. Kot ugotavlja aytor, je ta njena vloga najbrz med §rso javnostjo najbolje po
znana. Potem, ko se je kot ravnateljica Prirodoslovnega muzeja leta 1953 upoko
jila, je zacela dosegati svoje ldjucne uspehe na naravovarstvenem podrocju. Takoj 
po vojni so po njeni zaslugi zavarovali 56 ogrozenih rastlinskih in nekaj ogroze
nih zivalskih vrst. Pray tako je dala pobudo za ustanovitev Gorske straze leta 1954, 
najvec truda pa namenila ozivitvi predvojnega parka v Dolini Triglavskih jezer. 
Njen trud je bil nagrajen z razglasitvijo Triglavskega narodnega parka leta 1961. 
Med drugim je dosegla, da je Zavod za spomenisko varstvo SRS leta 1962 zacel iz
dajati strokovni zbornik "Varstvo narave". Med mnogimi priznanji in nagradami 
velja omeniti priznanje evropske naravovarstvene organizaeije Stiftung F.Y.S., ki je 
Piskernikovo nagradila z Van Tienhovenovo nagrado za leta 1967. Prirodoslovno 
drustvo Slovenije pa je 1984-1998 podeljevalo posebna priznanja za dosezke na 
podrocju varstva narave, ki nosijo ime Angele Piskernik. 

Breda Resman je povzela spomine na zivljenje s "telko" Angelo po drugi sve
tavni vojni. Piskernikova se je iz koncentraeijskega taboriSe. vrnila sele julija 
1945, tdka vsega 38 kilogramov. Ker je imela vseskozi tdave z nastanitvijo, sta 
bili z necakinjo Bredo izredno veseli pridobitve lastnega stanovanja leta 1962. 
Druzinica, ki se je kmalu povecala se za dva clana, je bila zelo vesela gospodinj
skih sposobnosti svoje "tetke", ki je zadnja leta prevzela skrb za kuho, za kar prej 
ni imela ne casa ne veselja. Breda Resman je bila tudi dolocena za izvrsiteljico 
oporoke. Poleti leta 2005 je predala celolno pisno zapuscino dr. Angele Pisker
nik Arhivu RS. 

Ohranjeno Angelino korespondenco je predstavil Drago Samec. Korespon
denca je zajetna, saj je Piskernikova imela razpredene osebne stike in bila de
javna na mnogoterih podrocjih. Po ohranjenih pismih lahko sledimo njenemu 
zivljenju in delu. Angela si je dopisovala z biologi (Alfonz Paulin), slavisti (France 
Kidric, Ivan Prijatelj), kulturniki (France Stele, Ivan Mazovec), prijatelji Oelica 
Kidrie, zena Franceta Kidrica), sorodniki (mati, Breda Resman) in razlienimi 
znanei. Korespondenca je ohranjena na razlienih institueijah ter pri mnogih na
slovnikih. 

Arhivsko zapuscino dr. Angele Piskernik je predstavila Metka Gombae. "Bo
gato in pol no zivljenje se odraza tudi v njeni zapuseini", nam je povedala refe
rentka. Njena zapuseina je od poletja 2005 urejena, popisana ter tako dostapna 
vsem, ki zelijo spoznati zivljenje in dele dr. Piskernikove. Fond "AS 1982 Pisker
nik dr. Angela" obsega 8 skatel in ga sestavlj ajo naslednji sklopi: osebna in 
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druzinska dokumentacija, gradivo, ki govori 0 varstvu narave v Sloveniji, razno
vrstno gradivo 0 Koroski, ki ga je Piskernikova zbirala vse iivljenje, studijsko gra
divo, ki ga sestavljajo zapisi, izpisi in sestavki 0 rastlinah ter narodopisnih poseb
nostih, knjige in revije, fotografije in razglednice ter korespondenca. 

Pomembno dele je opravila tudi Natasa Stergar, ki je predstavila bibliografijo 
Angele Piskernik in 0 njej. S sprehodom po Cobissu, pregledovanjem "Slovenske 
bibliografij e", bibliografije "Varstva spomenikov" in "Varstva narave" ter naravo
varstvene bibliografije dr. Piskernikove, ki jo je leta 1969 objavil Tone Wraber, je 
zajetna bibliografija Piskernikove dobivala svoje okvirje. Sedaj lahko govorimo 0 

vee kot 300 bibliografskih enotah iz vseh podroCij njenega delovanja, vendar ste
vilka se ni dokoncna. 

o upodobitvah Angele Piskernik je referirala Mojca Jenko. Da je bila kmecka 
hci iz Lobnika pri Zelezni Kapli lepo in postavno dekle, prieajo fotografije, na
stale v celovskih fotoateljejih Hansa Jagra (1904) in Hansa Wandererja (1907). Iz 
studijskih let je ohranjenih nekaj posnetkov iz delovnega okolja, ki pricajo 0 sa
mozavestnem dekletu in tudi 0 druiabni mladi dami, ki je vajena mescanskega 
druiabnega i ivljenja. Ponosno m1ado znanstvenico lahko prepoznamo iz foto
grafij ob njeni promociji (1914). Da je bila znamenita Ijubljanska dama, dokazuje 
karikatura Maksima Gasparija, objavljana v "I1ustriranem Slovencu" oktobra 1926. 
V njeni zapuscini je vrsta fotografij, ki predstavljajo Angelo Piskernik v njenem 
delovnem okolju, v krogu sorodnikov ali na potepanjih. 

Za popestritev dneva je poskrbela bliinja rojakinja dr. Piskernikove Maja Ha
derlap s svojim nedokoncanim dramskim besedilom "Petrefakt" (Okamnina). Od
lomek dela, ki govori 0 Angeli podobni mladi ienski in 0 vprasanju spominjanja 
v druzini, je bil dramsko uprizorjen v dvorani in tako prijetno poiivil strokovni 
del simpozija. 

Predstavitvi referatov, ki so bili vecinoma opremljeni tudi s slikovnim gradi
Yom, je sledila razprava, ki je navrgla nekaj zanimivih spo minskih pricevanj in 
predlogov. Breda Resman se je spominjala, kako je "tetka" z izvorom iz angelov 
razlagala ostrivec nad prvo crko oziroma naglas na prvem zlogu njenega imena. 
Da se je predstavljala kot Angela in ne Angela, so potrdili se nekateri drugi. Res 
pa je, da sarna oi vztrajala na taksni izgovorjavi, 0 cemer sma slisali tudi vee 
pricevanj. 

Udeleienci simpozija so bili mnenja, da si tako pomembna in ugledna oseba 
zasluti kaksen trajen spomin oz. spomenik. Strinjali so se, da gre za izjemno 
osebo, ki zaradi spleta okolisein ni bolje poznana. "Teiko je razumljivo, da taksna 
oseba nima nicesar, kar bi hranilo njen sporn in in jo vzpostavljalo kot vzor - de
nimo, da hi se po njej imenovala ulica, sola, ustanova", je zapisala novinarka 
A1enka Puhar v "Delu" 16. novembra 2005, ko je porocala 0 simpoziju. 
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Da je Angela Piskernik i.e dobila spomenik v obliki simpozija, ki mu bo sledil 
zbornik, je najbolj zasluzen J anez Stergar, ki je zbral strokovnjake iz razlicnih po
drocij, ki so celovito in poglobljeno predstavili njeno i.ivljenje in delo. Stem je 
bilo opravljeno veliko dele in doseieno poslanstvo vseh institucij, ki so sodelo
vale pri pripravi simpozija. Institut za narodnostna vprasanja v Ljubljani se je tako 
na primeren nacin oddoli.il tej veliki Siovenki dvajsetega stoletja, Ie nekaj rnese
cev pred 120-letnico njenega rojstva. 

Simpozij je odstrl mnogo tancic, ki so po krivem zastirale to izjemno osebo, 
ter njeno i.ivljenje in dele celostno predstavil. Potrebno pa bi bilo ponovno po
deljevati posebna priznanja s podrocja varstva okolja, ki nosi ime po veliki zago
vornici narave Angeli Piskernik. Stem bi se tudi mlajse generacije seznanile z 
delom prve moderne slovenske znanstvenice. 
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HElVIG VALENTIN: VlOGA MANJ~IN V PROSTORU AlPE-JADRAN 
(MANjSINE IN CEZMEjNO SODELOVANjEV PROSTORU ALPE JADRAN. DELOVNA SKUPNOST 

ALP-JADRAN. TRENTO 2004, 456 STRANI) 

IZSLO V HRVASKEM, 11'ALIJANSKEM, MADZARSKEM, NEMSKEM IN SLOVENSKEM JEZIKU. 

Ob koncu habsburske monarhije leta 1918 so na prostoru Avstro-Ogrske nas
tale nove drzave, katerih meje so bile Ie deloma oblikovane po nacelu narodne 
pripadnosti. Posledicno je to pomenilo, da so v obmejnih obmocjih ostale et
nicne in jezikovne manjsine. Narodnostni problem obdonavske monarhije v pro
storu Alpe-Jadran zivi dalje kot manjsinsko vprasanje. Zaradi tega imajo manjsin
ska vprasanja za Delovno skupnost Alpe-Jadran, ki je bila leta 1978 ustanovljena v 
Benetkah, zelo velik pomen. V tej skupnosti je trenutno 17 deZel, regij, republik, 
zupanij in kantonov iz petih drzav. 

Leta 1984 je bila v okviru Delovne skupnosti Alpe-Jadran ustanovljena delovna 
skupina za manjsine, v katero so posamezne clanice imenovale strokovne sode
lavce. Prvi oprijemljiv rezultat je bila objava studije "Manjsine v prostoru Alpe:fa
dran". Studija, ki je izSla leta 1990 v Celovcu, na 384 straneh prinasa pregled prav
nega, politicnega, kulturnega in gospodarskega polozaja manjsin v prostoru Alpe
Jadran. Sedem Clanic delovne skupnosti - Gradiscanska, FurlanijaJulijska Krajina, 
Hrvaska, Slovenija, Koroska - je predstavilo 27 posameznih narodnih manjsin na 
svojem ozemlju. Oblikovanje tematskih podrocij je temeljilo na vprasalniku Sveta 
Evrope 0 regionalnih in manjSinskih jezikih iz leta 1983. Studija, ki je bila priprav
ljena v stirih jezikovnih variantah - nemski, italijanski, hrvaski in slovenski, je pic
nirsko dele na podrocju obravnavanja manjsin v prostoru Alpe-Jadran. 

Porocila drugih clanic delovne skupnosti naj bi bila objavljena v naslednji pu
blikaciji. Konec 80. let so bile v delovno skupnost sprejete nove clanice: pet ma
dzarskih zupanij in en svicarski kanton. Leta 1991 sta Slovenija in Hrvaska postali 
samostojnosti drzavi. Tudi na Madzarskem je prislo do radikalnih sprememb po
liticnega sistema. [z tega izhajajoce spremembe tudi na podrocju poloZaja manj
sin, so povzrocile podaljsanje dela pri izvedbi manjsinske studije. Delovna sku
pina za manjsine se je zato odlocila, da ne bo nadaljcvala stare studije, temvec bo 
pripravila novo z naslovom "Manjsine in cezmejno sodelovanje v prostoru Alpe
Jadran". Publikacija stem naslovom je izSla septembra 2004 v Trentu, najprej v hr
vaskem in nemskem jeziku. Verzije v slovenskem, italijanskem in madzarskem je

ziku so so izSle v zacetku leta 2005. 
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Predsednik Delovne skupnosti A1pe:ladran Bod6g Zoltan je v predgovoru iz
razil upanje, da bo delo naletelo na pozitiven odmev v javnosti in pripomoglo k 
odpravi nezaupanja in predsodkov. Leta 1998 so v Trentu predsedniki vlad clanic 
v svecano sprejeti deklaraciji 0 vprasanjih etnicnih in jezikovnih manjsin med 
drugim nacelno poudarili: "Obvezujemo se, da se bomo trudili za to, da bo manj
sinam zagotovljeno primerno sodelovanje v aktivnem in javnem zivljenju nasih 

dezel. Ta obveza je za nas najboljse zagotovilo, da bodo nase deiele ostale to, kar 
so vedno bile: sku pen dom za razlicne jezike in kulture." Stem je bi! vzpostavljen 
politicen okvir za znanstveno obdelavo manjsinske problematike v prostoru 
A1pe-Jadran. 

Avtorji so v 480 straneh dolgi studiji opravili analizo polozaja manjsin in med
sebojnega ter cezmejnega sodelovanja v pomembnem delu nove Evrope. Studija 
naj bi rabila tudi kot impulz za tovrstna razmiSljanja v drugih delih Evrope. Na 
podlagi razlicnih izhodiSc v regijah, ki so pri studiji sodelovale, so se odlocili za 
zelo celovit pristop. Po eni strani naj bi bile posamezne driave pri pripravi studije 
samostojne, po drugi pa naj ne bi pozabljale na postavljene cilje. Temeljno izho
disce studije je nastalo med intenzivnimi razpravami delovne sku pine za manj
sine v okviru Delovne skupnosti A1pe-Jadran, ki jo je v zadnjih letih vodila Avto
nomna pokrajina Trentinsko Gornje Poadizje. Na tej podlagi je bila imenovana 
ekspertna sku pin a, ki so jo sestavljali strokovnjaki iz posameznih driav clanic, in 
ki je pripravila osnutek projekta ter prevzela sproma opravila. 

Izcrpno so obravnavali vprasanje, kaj razumejo pod izrazom manjsina. Glede 
na to, da ne poznamo neke skupne definicije, so bile na podlagi znanstvenih pri
merov dolocene posamezne splosno sprejemljive znacilnosti. Pri tern je Slo pred
vsem za vprasanja drzav!janstva, za etnicne, religiozne in jezikovne posebnosti, za 
skupinsko zavest, za cas bivanja na dolocenem teritoriju in za velikost v odnosu 
do vecinskega prebivalstva. Te znacilnosti so imele seveda Ie orientacijsko vlogo. 
Izbor obravnavanih manjsin je bil prepuscen posameznim sodelujocim driavam. 
Prizadevali so si, da bi bil izbor cim bolj popoln. 

Delovna skupina je soglasala, da ne bo obravnavala sku pin, kot so delovni mi
granti, begunci itd., saj bi to obseg studije prevec razsirilo. 

Ker se je izkazalo, da ne bo mogoce pod rob no predstaviti vseh manjsin, so se 
odlocili za dvostopenjsko obdelavo. V dvanajstih regionalnih studijah je bil 
podan Cim bolj temeljit pregled tam iiveCih narodnih manjsin. V okviru posamez
nih studij so bile izbrane manjsine, ki so bile podrobno raziskane. V drugem 
delu je bi! tematiziran odnos manjsine do veCine in vloga manjsin v cezmejnem 
sodelovanju. Na koncu vsake regionalne studije je obseina bibliografija kot tudi 
kartografski material. Izdajatelji studije so izhajali iz tega, da so pridobljene ugoto
vitve nepogreSljivo izhodisce za zascito manjsin in daljnoseino preprecevanje 
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konfliktov. Publikacija je neke vrste izhodisee za prihodnje aktivnosti Delovne 
skupnosti Alpe-J adran na podroeju manjsinske problematike. 

Pri nastajanju studije so sodelovale naslednje danice Delovne skupnosti (po 
abecednem vrstnem redu): Baranja, Furlanija Julijska Krajina, Gradiseanska, Gy'r
Moson-Sopron, Hrvaska, Koroska, Slovenija, Somogy, Tridentinsko Gornje Poa
diije, Veneto, Zala in Zelezna zupanija. Ce upostevamo vsako posamezno na
rodno manjsino, jih je v dvanajstih deielah 50, pri eemer posamezne manjsine zi
vijo v vee drzavah, skupaj pa je na obmoeju Alpe-Jadran 18 manjsin. Najbolj raz
sirjene so nemske manjsine, kat tudi Rami, ki kat manjsina zivijo v devetih dria
yah, sledijo pa jim Hrvati, ki zivijo v sedmih, Slovenci v stirih, Madzari v treh in Ita
lijani, Furiani, Srbi in Ladinci, ki zivijo v dveh driavah .. 

Druge manjsine: Cehi, Slovaki, Rutenci, Ukrajinci, Makedonci, Crnogorci, Mus
limani, Judje in venetske jezikovne sku pine se pojavijo sarno enkrat. V zahodno
madzarskih zupanijah so skoraj povsod zastopani Nemci, Hrvati in Romi; najvee 
manjsin, dvanajst, iivi na Hrvaskem, najrnanj, sarno ena, na Koroskem: najvec 1. i. 
jezikovnih otokov je v Furlaniji Julijski Krajini, Venetu in Tridentinskem Gornjem 
Poadizju. 

Pregled manjsin v dvanajstih raziskanih dezelah kaze sledeeo sliko: Baranja 
(Nemci, Hrvati), Gradiseanska (Hrvati, Madzari, Romi), Furlanija Julijska Krajina 
(Furlani, Slovenci, nemske jezikovne skupine, romske sku pine), Gy?r-Moson-So
pron (Romi, Nemci, Hrvati), Koroska (Slovenci), Hrvaska (Cehi, Madz.ari, Slovaki, 
Rutenci, Italijani, Ukrajinci, Romi, Makedonci, Slovaki, Slovenci, Crnogorci, Musli
mani, Srbi), Somogy (Hrvati, Nemci, Romi), Tridentinsko Zgornje Poadizje (nem
ske, ladinske in italijanske jezikovne skupine na Juznem Tirolskem; Ladinci, Mo
keni in Cimbri v Trentu), Zelezna zupanija (Hrvati, Slovenci, Nemci), Veneto (La
dinci, Cimbri, dye skupini, nemski jezikovni otok Sappada, Furlani v blizini Porto
guara in Zala (Hrvati, Romi, Nemci - se neraziskani). 

Studijo 0 manjsinah je znanstveno vodil Stefan Bockler (Trento), v njej je so
delovalo skupno 41 znanstvenikov iz sodelujoeih dete!. K temu moramo priSteti 
se vrsto strokovnjakov, ki so se ukvarjali s koordinacijo in z redakcijo. Del znan
stvenikov se je ze leta 1993 sreeal na Bledu na strokovni konferenci, ki jo je pripra
vila Delovna skupnost Alpe-Jadran na temo "Manjsine v prostoru Alpe-Jadran". 
Rezultati konference so bili leta 1994 objavljeni v Ljubljani v istoimenski publika
ciji. Izkazalo se je, da je v odnosu do manjsin v alpsko-jadranskem prostoru veliko 
skupnih znacilnosti, ceprav so hkrati njihova izhodiSca zela razlicna. 

o vlogi manjsin v eezmejnem sodelovanju lahko ugotovimo, da imajo na ma
dz.arskem obmoeju manjsine zelo rnajhen pomen. To je rezultat obrobne gospo
darske lege obmoeja in politi ene, socialne in kulturne sibkosti manjsin. V alp
skern in severnojadranskem delu pa nasprotno ugotavljamo, da so manjsine v 
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zadnjih desetletjih vedno bolj vkljucene v cezmejno sodelovanje, predvsem na 
gospodarskem in kulturnern podrocju. Etnicno in jezikovno mesana obmejna ob
mocja lahko rabijo kot prostori druibene prepletenosti in izmenjave in tako da
jejo pomembne impulze za medetnicno in cezmejno sobivanje. 

Stopnja odnosov med sosednjimi driavarni je nenazadnje odvisna tudi od ak
tualnega poloiaja narodnih manjsin, predvsem takrat, kadar je v neki driavi manj
sina, za katero je sosednja driava "driava maticnega naroda". Ce je poloiaj manj
sine zadovoljiv, se pozitivno razvijajo tudi politicni, gospodarski in kulturni stiki 
med sosednjirna driavarna. Zaradi tega so ukrepi manjsine v lastni driavi nena
zadnje v interesu izboljsanja odnosov s sosednjo drZavo. Prizadevanje za dobre 
odnose s sosedi tako vpliva pozitivno na poloiaj manjsin v lastni driavi. Tukaj se 
torej kaie medsebojni vpliv med medregionalnirn sodelovanjem in lastnim polo
zajem manjsin. 

Vendar so manjsine v okviru sosedske politike zgolj v vlogi mostu v pasivni 
vlogi. Zaradi tega si je treba prizadevati, da rnanjsine v teh odnosih postanejo ena
kopraven dejavnik. Pri tern je zaieleno, da se odprta vprasanja, ki se ticejo manj
sin, skrbno in sporazumno resujejo in da se ustvarja vzdusje, v katerem manjsina 
in vecina iivita v prijateijstvu. Kadar je vzpostavljeno miroljubno sobivanje v last
ni driavi, je to najboljsi pogoj za dobro sosedstvo. Kajti mir s sosedi se zacenja v 
lastni hisi. 

o nadaljnjem proucevanju manjsinskih vprasanj v Delovni skupnosti AJpe
Jadran bi bilo treba prernisliti in pricujoco publikacijo nadaljevati. Tako bi Iahko 
posarnezne regionalne studije povezali z opisorn na horizontalni ravni. Nadalje bi 
lahko poskusali izdeiati modele resevanja manjsinskih problemov in tako zmanj
sati manjsinske konflikte v regiji oziroma jih prepreciti. Na skupnih prireditvah bi 
lahko predstavili spoznanja in tako bi strokovnjaki in pripadniki manjsin dobili 
moinost, da jih podrobneje spoznajo. 

Temu bi lahko sledilo izobrazevanje svetovalcev in njihovih delovnih sku pin. 
Lahko bi razmisljali 0 oblikovanju t. i. usposobljenega tima, sestavljenega iz pred
stavnikov manjsin, clanov delovne sku pine manjsine in ekspertov clanic delovne 
skupnosti. Pri tern bi morali sodelovati predvsem avtorji pricujoce studije. Taka 
skupina bi se lahko aktivirala v konfliktnih situacijah, tako pri posredovanju kot 
umirjanju. V vsakem primeru lahko na podlagi tega sklepamo, da bo obravnava
nje manjsinskih vprasanj tudi v prihodnje eno od teiisc delovanja Delovne skup
nosti Alpe-Jadran. 
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vodill Horst Ogris. - Celovec : ORF-Radio Karnten-Slovenski spored, 29. septem
ber 2004 

3.16 Vabljeno predavanje na konferencl brez natlsa 

M1nderhelten In Slowenlen : referat na seminarju Rechte Stromungen einst und 
heute / Boris ]esih. - Radovljica, 15.-30. aprila 2004 
Sodelovanje v poHtiki - samostojno ali v okvlru avstrljskih poHtlCnih strank? : 
predavanje na simpoziju Zivljenje in narodnopoliticno dele Luke Siencnika 
22. 10. 1904 - 21. I. 1989 / Boris ]esih. - Dobrla vas, 22.-23. oktober 2004 

Urednik 

] esih, Boris (glavni in odgovorni urednik, 1992-) 
Koro~ki vestnlk : glasilo Osrednjega odbora Skupnosti koroskih partizanov v 
Ljubljani, Zveze koroskih partizanov v Celovcu in klubov koroskih Siovencev v 
Ljubljani in Mariboru. - Ljubljana 
]esih, Boris (odgovorni urednik, 1992-) 
Razprave In gradivo : revija za narodnostna vprasanja - Treatises and docu
ments : journal of ethnic studies. - Ljubljana : Institut za narodnostna vpraiianja -
Institute for Ethnic Studies 
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Jesih, Boris (clan uredniskega odbora, 1992-) 
Razprave in gradlvo : revija za narodnostna vprasanja - Treatises and docu
ments : journal of ethnic studies. - Ljubljana : Iniititut za narodnostna vprasanja -
Institute for Ethnic Studies 
Slovensko-avstrljsk! odnosi v 20. stoletju - Siowenlsch.osterreich!sche 
Beziehungen lm 20. Jahrhundert / uredili Dusan Neeak ... let al.l ; [prevodi v 
nemiitino Katharina Andraschke ... et all. - Ljubljana: Oddelek za zgodovino 
Filozofske fakultete, 2004. - ISBN 961-237-099-0. - 804 str. - (Historia ; 8) 
Siowenien / Autoren: Dario Apollonio ... [et al.l ; Fachredaktion: Sonja Novak 
Lukanovic, Boris Jesih, Vladimir KlemenCic. 
V: Minderheiten und grenzuberschreitende Zusammenarbeit im Alpen-Adria
Raum / [Redaktionsgruppe Stefan Backler ... let al.l. - Trient: 
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Autonome Region Trentino-Sudtirol, 2004. -
Str. 281 -338. 

MARUA JURIC-PAHOR 

1.01 Izv!mi znanstveni &.nek 

Neizgubljiv! cas : travma fasizma in nacionalsocializma v luci nuje po "obdobju 
latence" in transgeneracijske transmisije / Marija Jurie Pahor. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - St. 44 (2004), str. 38-64. 

1.19 Recenzija, prlkaz knjige, kritika 

Imperij, knjiga k! razvnema inte1ektualne in politiene debate / Marija Juri<: 
Pahor. 
V: Primorski dnevnik. - ISSN 1124-{)669. - Letn. 60, st. 9 (11. jan. 2004). sir. 16. 
t - tema, k! vse bolj odmeva v slovenskem zgodovinopisju / Marija Juri<: Pahar. 
V: Primorski dnevnik. - ISSN 1124-{)669. - Letn. 60, iit. 268 (7. nov. 2004), str. 19. 

SPElA KALCIC 

1.01 Izv!mi znanstveni &.nek 

Oblike ljudske in birokratske d!skrim!nac!je skozi pogJed ljudi, k! jih uradno 
nikoli n!so polmenoval! za begunce / Alenka Janko Spreizer ... [et. aI.l. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - St. 45 (2004), str. 226-255. 
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1.12 Objavijeni povzetek znanstvenega prlspevka na konferencl 

A representation of Muslim Identity of Bosnian minority through a dress-code 
In post-Yugoslav period In Slovenia / Spela Kalcic. 
V: Book of abstratcs / European Association of Social Anthropologists. - Wien : 
Eu,opean Association of Social Anthropologists, 2004. - ISBN 3-200-00180-1. - Str. 
428. 

3.16 Vabljeno predavanje na konferencl brez natlsa 

A representation of Muslim Identity of Bosnian minority through a dress-code 
In Post-Yugoslav period In Slovenia : predavanje na Workshop at the Congress 
of the European association of social anthropologists / Spela KalCic. - Vienna: 
University of Vienna, 8.-12. september 2004 

3.25 Druga Izvedena dela 

Mednarodni humanlstltnl tabor Kaj je res In kaj ne: vpraSanje absolutne resnice 
v hnmanlstlki - lnternatlonal humanities eamp True or not true? The question 
of the absolute truth In the humanities / [vodenje seminarja v okviru tabora] 
Spela Kalcic. - Bohinj, 21.-24. maj 2004 

Prevajaiee 

Levlca: zbornik predavanj 4. letnika Delavsko-punkerske univerze / [urednika 
Ciril Oberstar in TonCi Kuzmanie; prevod Dusan Rebolj ... et aLI. - Ljubljana: 
Mirovni institut, Instilut za sodobne druzbene in politicne studije, 2004. -ISBN 
961-6455-31-1. - 247 str. - (Zbirka Zborniki Delavsko-punkerske univerze; knj. 4) 

Oseba, ki Intervjuva 

Polotaj !slama v Slovenijl : pogovor z muftijem Osmanom Dogieem / Osman 
Dogie; [pogovor je vodila] Spela Kalcie. - Ljubljana: Institut za narodnostna 
vprasanja, 3. maree 2004 
Na stvar! je treba gledatl v kontekstu In ne smemo jih !metl za dokonme : 
pogovor z muftijem Osmanom Dogieem / Osman Dogie; sprasevala in za obja
vo pripravila 5pela KaiCic. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - 51. 45 (2004), str. 272-285. 
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MATJAZ KLEMENCIC 

1.01 Izvimi znanstveni &nek 

The effects of the dissolution of Yugoslavia on the minority rights of Hungarian 
and Italian minorities In the Post-Yugoslav states / Matjai Klemencic and Jernej 
Zupancic. 
V: Nationalities papers. - ISSN 0090-5992. - Letn. 32, 5t. 4 (2004), str. 853-896. 
Prlmerjava clrufuenega In prostorskega razvoja madiarske In ltalijanske manj
~lne v Slovenij~ na HrvaMcem In v Srbljl v obdobju po razpadu Jugoslavije / 
Matjaz Klemencic,jernej Zupancic. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - 5t. 44 (2004), str. 158-200. 

1.08 Objavijeni znanstveni prispevek na konferend 

Ustanovitev In prva leta de10vanja Slovenske renske zveze In Progresivnih 
slovenskih iena Amerike / Matjai KlemenCic. 
V: Zenske skozi zgodovino / uredil A1eksander Ziiek. - Ljubljana : Zveza 
zgodovinskih drustev Siovenije, 2004. - ISBN 961-91431-1-6. - Str. 373-381. 

1.16 Samostojni znanstveni sestavekv monografijl 

D'un systeme communiste a visage humaln au nettoyage etbnique et aux nou
veaux ~tats : Ie cas de I'ex-Yougoslavie (1970-2000) / Matjaz Klemencic; traduit 
de I'anglais par Andre-Louis Sanguin. 
V: I:Europe de l'est quinze ans apres Ia chute du mur / so us Ia direction de Yann 
Richard, Andre-Louis Sanguin. - Paris; Budapest; Torino: I:Harmattan, cop. 
2004. - (Collection Geographie et cultures). -ISBN 2-7475-6100-3. - Str. 267-273. 

1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografijl 

American studies : a Slovene perspective / Matja, Klemencic. 
V: The United States in global contexts / Walter Grunzweig (ed.). - Munster: LIT, 
2004. - ISBN 3-8258-8262-4. - SIr. 76. 

1.19 Reoenzija, prikaz knjige, kritika 

Dan Shiffman, Rooting multiculturalism: The work of Louis Adamic. Madison
Teaneck: Fairleigh Dickinson University Press, London: Assodated University 
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Press, 2003. 191 stranl / Matjai KlemenCic. 
V: Zgodovinski casopis. - ISSN 0350-5774. - Letn. 58, st. 1/2 (2004), str. 234-235. 
Madeleine Albright, Madam secretary. A memoir. New York : MIramax books, 
2003, 562 str. / Matjaz KlemenCic. 
Y: Zgodovinski casopis. - ISSN 0350-5774. - Letn 58, St. 3/ 4 (2004), str. 552-553. 

1.25 Drug! &mid all sestavki 

Mednarodna konferenca "Rethinking the dissolution of Yugoslavia" / Matjai 
Klemencic. 
Y: Zgodovinski casopis. - ISSN 0350-5774. - Letn. 58, St. 3/ 4 (2004), str. 528-529. 

2.01 Znanstvena monografija 

277 

The former Yugoslavia's diverse peoples: a reference sourcebook / Matjaz 
Klemencic and Mitja Zagar. - Santa Barbara, Ca. : ABC-CLIO, 2004. - XX, 426 str. -
(Ethnic diversity within nations) ISBN 1-57607-294-0 (he); ISBN 1-85109-547-0 

3.14 Predavanje na tujl unlverzl 

South Slavic immigrants and the breakup of Yugoslavia In the 1990s : predavan
je na Immigration history research center (University of Minnesota, College of 
liberal arts) / Matjaz KlemenCic. - 7. april 2004 

3.16 Vabljeno predavanje na konferend brez natisa 

Changes In the political map of Central and Eastern Europe and the former 
Soviet Union as seen In the comparison to the ancestry of population according 
to the U.S. censuses In 1990 and 2000 : vabljeno predavanje na mednarodni kon
ferenci Globalized Europe, Europe in a globalized world of the 21st century / 
Matjai KlemenCic. - Koper/ Capodistria, 2.-5.junij 2004 
The effects of dissolution of Yugoslavia on minority rights of Hungarian and 
Italian minorities In post-Yugoslav states : referat na 9th Annual world conven
tion of the Association for the study of the nationalities (Columbia university 
international affairs building, New York) / Matjaz Klemencic. - New York, 15.-17. 
april 2004 
The relationship of the Yugoslav d1aspora to the dissolution of the former 
Yugoslavia : vabljeno predavanje na konferenci Rethinking Yugoslavia's 
Dissolution (School of Slavonic and East European Studies, University of 
London) / Matjai Klemencic. - London, 18.-19. junij 2004 
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3.25 Oruga izvedena deJa 

The former Yugoslavia's diverse peoples, a reference sourcebook: a panel dis
cussion on the occasion of the new book by Maljai' K1emencic & Milja Zagar / 
organized by The Slovenian scientific institut in Vienna and Austrian science 
and Research liaison office Ljubljana, Office for social innovation, Vienna; pan
elists SaCir Filandra ... [et a1.J. - Vienna, 2004 
Okrogla mlza ob IzIdu knjlge Yugoslavlsm, histories of a failed Idea, 1915-1992 : 
dvorana Zemljepisnega muzeja Geografskega instituta ZRC SAZU, 16. december 
2004/ sodelujejo Dejan Djokic ... let a1.J. - Ljubljana, 2004 
V1djucevanje slovenskih znanstvenih rezultatov 0 slovenskem lzseljenstvu v 
ZOA v amerl§ko znanstveno literaturo : predavanje v okviru HistoriCnega semi
narja ZRC SAZU / Matjai' K1emencic. - Ljubljana, 14. januar 2004 

Urednik 

K1emencic, Matjai' (Clan uredniskega odbora, 2001-) 
Razprave In gradivo : revija za narodnostna vprasanja - Treatises and docu
ments : journal of ethnic studies. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja ~ 
Institute for Ethnic Studiesl 

Mentor pri dlplomskih delih 

AfrIka v letih 1890 do 1900 - osvetljena s pomOCjo easnlka Slovenec In literature 
: diplomsko delo / Karina Ladinek. - Maribor : [K. Ladinek], 2004. - 97 f. -
(Pedagoska fakulteta, Maribor) 
AngieSka drutba In kultura v viktorijanskl dobl z odmevl v Slovencu med let! 
1873-1880 : seminarska diplomska naloga / Andreja Pinter. - Maribor : [A. 
Pinter], 2004. - 79 f. - (Pedagoska fakullela, Maribor) 
Oe1ovanje Franca Ksaverja MeSko do leta 1918 na podiagl njegove korespon
dence : diplomsko delo / Andreja Rakovnik. - Maribor : IA. RakovnikJ, 2004. - 114 
f. - (Pedagoska fakullela, Maribor) 
;ugoslovansko vpraSanje od 1914 do nastanka Kraljevlne Srbov, Hrvatov In 
Slovencevv okvlru svetovnih dogodkov : diplomska seminarska naloga / 
Radosiav Sumer. - Maribor: [R. Sumer], 2004. - 100 f. - (Pedagoska fakullela, 
Maribor) 
Kranjsk~ovenska katoliSka jednota: 1894-1938 : diplomsko delo / Igor 
Javernik. - Maribor: [I. Javernik], 2004. - 78 f. - (Pedagoska fakuilela, Maribor) 
Latinska Amerika v obdobju 189()'1900 po easnikih Slovenec In Slovenskl narod 
: diplomsko delo / Vesna Bercko. - Maribor: [V. Bercko], 2004. - 132 f.
(Pedagoska fakullela, Maribor) 
Latlnska Amerika v obdobju 1896-1900 v luCi casnlkov Slovenec In Slovenskl 
gospodar : diplomska seminarska naloga / Aleksandra Malijasko. - Maribor : [A. 



Razprave in gradivo Ljubljana 2005 St. 47 

Matijasko ], 2004. -71 f. - (Pedagoska fakulteta, Maribor) 
Odmevi na razcep V delavskem glbanju od leta 1914 do 1923 v slovenskem 
easoplsju : diplomska seminarska naloga / Vrska Krajsek. - Maribor : [V. 
Krajsek], 2004. - 73 f. - (Pedagoska fakulteta, Maribor) 
Razvoj delavskega glbanja od Industtljske revoludje do prve Internadonale : 
diplomska seminarska naloga / Natasa Milenovic. - Maribor : [N. MilenoviC], 
2004. - 74 f. - (Pedagoska fakulteta, Maribor) 
Rusko-japonska vojna 1904-1905 In Cisnlka Slovenec In Slovenski narod : 
di plomsko delo / Robert Vodusek. - Maribor : [R. Vodusek], 2004. - 94 f. -
(Pedagoska fakulteta, Maribor) 

Prevajalec 

Razumevanje etnlCnih konfllktov v Srednji Evropi / Charles Ingrao ; iz 
anglesCine prevedel: Matjai Klemencie. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - 5t. 44 (2004), str. 142-157. 

Dislrutant 

279 

A scholars' Initiative (roundtable): the Yugoslav controversies : 9th Annual 
world convention of the Association for the study of the nationalities (Columbia 
university international affairs building, New York) / Matjaz Klemencic. - New 
York, 15.-17. april 2004 

VERA KlOPCIC 

1.01 Izvirni znanstveni C1anek 

Roma In the process of European Integration / Vera Klopeic. 
V: Etniskumo studijos. - ISSN 1822-1041. - (2004), str. 102-113. 
Evropa, Slovenija In Rom! / Vera Klopeie. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - 5t. 45 (2004), str. 184-201. 

1.04 Strokovni C1anek 

Polo1:aj Romov na evropski In regionalni ravni : nekatere znaeilnosti - Die Lage 
der Roma auf europaischer und regio naier Ebene: einige Characteristika / Vera 
Klopeie. 
V: Signal. - ISSN Y501-9427. - (winter/ zima 2004/ 2005), Sir. 59-65. 
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1.16 Samostojni znanstveni sestavek v monografiji 

Selfdetermlnation of Roma as a new phenomenon / Vera Klopcic. 
V: Minorities and the Central European Initiative / [prepared and edited by 
Milan Predan. - [So Ll : CEl Executive Secretariat: Slovenian CEI Presidency, 2004. 
- ISBN 961-238-356-1. - Str. 44-47. 

1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografiji 

Slowenien / Autoren: Dario ApoUonio ... [et aLl; Fachredaktion: Sonja Novak 
Lukanovic, Boris Jesih, Vladimir Klemencic. 
V: Minderheiten und grenzuberschreitende Zusammenarbeit im Alpen-Adria
Raum / I Redaktionsgruppe Stefan Bockler ... let aLl. - Trient: 
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Autonome Region Trentino-Sudtirol, 2004. -
Str. 281-338. 

2.13 Elaborat, pred§tudlja, ~tudlja 

Report on minority education in Slovenia : RAXEN_ CC National Focal Point 
Slovenia: Analytical Report PHARE RAXEN_CC Minority Education / Vera 
KlopCic and Sonja Novak Lukanovic. - Vienna: Institut za narodnostna vprasanja 
: European monitoring centre on racism and xenophobia (EUMC), 2004. - 26 str. 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenct brez natlsa 

Mednarodni po!oiaj Romov : vabljeno predavanje na srecanju raziskovalcev, 
ekspertov za romska vprasanja in predstavnikov romske skupnosti / Vera 
Klopcic. - Ljubljana: ZRC SAZU : Ustanova dr. Siftarjeva fundadja, 29. november 
2004 
Pomen romskega jezika in kulture za identiteto romskega naroda : vabljeno pre
davanje na desetem Romskem taboru, posvecenemu romskemu jeziku / Vera 
KlopCic. - Murska Sobota, 17. avgusta 2004 

3.25 Druga lzvedena dela 

DeIavnica 0 modelih izobrarevanja in zaposlovanja Romov : predstavitev pro
jektov iz Avstrije, Slovenije in HrvaSke / [organizirali} Vera KlopCic, Nada Vilhar. -
Novo mesto : Razvojno izobraievalni center, 7.-8. oktober 2004 

r 
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Urednlk 

K1opcic, Vera (clan uredniskega odbora, 1991-) 
Razprave In gradivo , revija za narodnostna vprasanja - Treatises and docu
ments , journal of ethnic studies. - Ljubljana, Institut za narodnostna vprasanja ~ 
Institute for Ethnic Studies 

Avtor dodatnega besedlla 

Del tuM, romsk! pozdrav / Janko Kleibencetl ; [spremna beseda Vera K1opCic ; 
fotografije Filip Matko J. - Murska Sobota, Franc-Franc, 2004. -
ISBN 961-219-074-7. - 136 sir. - (Knjiina zbirka Redkosti) 

MIRAN KOMAC 

1.01 Izvirni znanstvenl elanek 

Politl&a partldpadja etnlCkih manjlna u Siovenljl / Miran Komac ; preveo, 
Davor Gjenero. 
y , Medunarodne studije. - ISSN 1332-4756. - God. 4, br. 3/4 (2004), Sir. 106-125. 
The protection of ethnic minorities In the Republic of Slovenia and the 
European charter for regional or minority languages / Miran Komac. 
y, Revista de Ilengua i dret. - ISSN 0212-5056. - St. 41 (2004), str. 39-104. 

1.08 Objavljenl znanstvenl prlspevek na konferend 

Srbl u Siovenljl / Miran Komac. 
y, Teme. - ISSN 0353-7919 - Sl. 2, Letn. 28 (2004), str. 789-804. 

1.16 Samostojnl znanstvenl sestavek v monografIjl 

"Nove" (etniCke) manjlne (Albanci, Bo§njaci, Hrvati, SrbL.) u Siovenljl, (razko
rak izmedu formalnog driavljanstva i integracije) / Miran Komac. 
y, Regionalni razvoj i integracija Balkana u strukture EU / ur. odbor, editors' 
board Ljubisa MitroviC ... [el.al.J - Nis , Sven , Filozofski fakultet, Univerzitet u 
Nisu, Institut za sociologiju - Faculty of Philosophy, University of NiS, Institute 
for Sociology, 2004. - ISBN 86-7746-014-4. - Str. 561-585. 
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1.17 Samostojnl strokovnl sestavek v monografij! 

Slowenlen / Autoren: Dario Apollonio ... [et al.] ; Fachredaktion: Sonja Novak 
Lukanovic, Boris Jesih, Vladimir Klemencic. 
V: Minderheiten und grenzuberschreitende Zusammenarbeit im Alpen-Adria
Raum / [Redaktionsgruppe Stefan Bockler ... [et al.]. - Trient : 
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Autonome Region Trentino-Sudtirol, 2004. 
Str. 281-338. 

1.22 Intervju 

Pomanjkanje kritlenega razmisleka / Miran Komac. 
V: Koroski koledar ... - ISSN Y500-1811. - (2004), str. 169-171. 
Preko zdruiene Evrope do zedlnjene Slovenlje / Miran Komac ; [pogovarjala se 
je] Sasa Banjanac Lubej. - Portrel. 
V: Ljubljanski zurnal. - ISSN 1581-8055. - Letn. 1, Sl. 8 (5. mar. 2004), str. 16-17. 

2.12 Koneno porOCllo 0 rezultatih razlskav 

Percepclje slovenske Integradjske polltike : zakljucno porocilo / uredila Miran 
Komac [vodja projekta] in Mojca Medveiiek; sodelavci Romana Bester ... ret al.]. 
- Ljubljana: Institut za narodnostna vpraiianja, 2004. - ISBN 961-6159-24-0. - 788 
str. 

3.11 Radljskl alI1V dogodek 

Manj§lne - prlznane In neprlznane: oddaja Omizje / [v oddaji so sodelovali] 
Dusan Necak ... ret a1.]; [oddajo je pripravil in vodil] Jurij GustinCic. - Ljubljana: 
TV Siovenija, l. program, 24. november 2004 

3.16 Vabljeno predavanje na konferencl brez natlsa 

Medlj!! naclonalne zajednice/manjlne. Primer Slovenlje : referat na mednarodni 
konferenci Poloiaj manjinske iitampe i medija u Madarskoj i Jugoistocnoj Evropi 
/ Miran Komac, Katalin Munda Hirnok. - Budimpesta : Srpska samouprava u 
Budimpesti : Srpski program madarskog radija, 10.-11. december 2004 
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Urednlk 

Komac, Miran (clan uredniskega odbora, 1991-) 
Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprasanja - Treatises and docu
ments : journal of ethnic studies. - Ljubljana: Institot za narodnostna vprasanja -
Institute for Ethnic Studies 
Percepclje slovenske integracljske politike : zakljucno porocilo / uredila Miran 
Komac [vodja projektal in Mojca Medvesek ; sodelavci Romana Bester ... let a1.l. 
- Ljubljana: InStitur za narodnosrna vprasanja, 2004. - ISBN 961-6159-24-0 . - 788 
str. 

Mentor prl maglstrsklh dellh 

Politike promoclje manjsinsk!h jezikov : primer slovenske jezikovne manjsine v 
Italiji: magisrrsko delo / Sara Brezigar. - Ljubljana: [5. Brezigarl, 2004. - 154 f. 

Mentor prl diplomsklh dellh 

Analiza ImIgracljsklh politik Evropske unije in Siovenlje s poudarkom na inle
gracljski politiki : diplomsko dele / Barbara Kejiar. - Ljubljana: [B. Kejiar l, 
2004. - 144 f. 
Evropska unija in varstvo narodnih manjsin : diplomsko dele / Blai Ermenc. -
Ljubljana: [B. Ermencl, 2004. - 79 f. 
Urejanje problematike ddavljanstva V prlbaltsklh ddavah : diplomsko delo / 
Davorka Zrilic. - Ljubljana: [D. Zrilic], 2004. - 57 f. 
UskoSke populaclje naJugovzhodu Siovenije : diplomsko delo / Martin 
Tomazin. - Ljubljana : 1M. Tomaiin ], 2004. - 58 f. 

ATIILA KovAcs 

1.01 IzvImi znanstveni i9.anek 

Fiildreform es kolonlzicl6 a Lendva-videken a ket vilaghaboru kiiziitt / Attila 
Kovacs. 
V: Korall. - ISSN 1586-2410. - 5t. 18 (2004), str. 5-29. 
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1.04 Strokovnl Clanek 

A muravideki magyarok sz~m~nak a viltozasa a 20. s~dban a statisztilclk 
tiikr/!ben / Kovacs Attila. 
V: Muratiij. - ISSN 0353-5584. - Let. 17, St. 1 (2004), str. 47-76. 
Slowenlen / Autoren: Dario ApolJonio ... [et al.] ; Fachredaktion: Sonja Novak 
LukanoviC\ Boris ]esih, Vladimir Klemencic. 
V: Minderheiten und grenzuberschreitende Zusammenarbeit im A1pen-Adria
Raum / [Redaktionsgruppe Stefan B6ckler ... ret al.]. - Trient: 
Arbeitsgemeinschaft A1pen-Adria, Autonome Region Trentino-Sudtirol, 2004. -
Str. 281-338. 

1.25 Drug! C1anki aU sestavki 

1\1.zljat/!k az EU-csatlakozas pillanataban : Lendva k6zseg k6zponti k6zsegi ren
dezvenye Szlovenia eurapai unias csatlakozasa alkalmabal aprilis 3D-an este volt 
az Elizabeta szalla e loti teren. / Kiraly M. Jutka, Kovacs Attila. 
V: Nepiijsag. - ISSN 0352-6569. - Let. 48, st. 18 (6. maj 2004), str. 9. 
Az EU-s csat1akozas a majaIls jegy/!ben : Kebele es Nemesnep k6z6tt a 10 evvel 
ezelott nyilt hataratkelohelyen, mig Szentlaszlan a 351. szamii hatarkoneI unne
peltek Szlovenia es Magyarorszag EU-s csatlakozasat. / Kovacs Attila. - Fotogr. 
V: Nepiijsag. - ISSN 0352-6569. - Let. 48, st. 18 (6. maj 2004), str. 10. 

2.01 Znanstvena monografija 

Foldreform 6 kolonJzad6 a Lendva-vid&en a k/!t v!lagh3boru kOzOtt / Kovacs 
Attila; [forditas Novak Csaszar Jolan ... ret al.] ; mutatak Farkas Brigitta]. - Lendva 
: Magyar Nemzetisegi Muvelodesi Intezet, 2004. - ISBN 961-6232-26-6. - 461 str. 

JANA KRANJEC MENASE 

Prevajalec 

Galerlja PreAemovih nagrajencev za llkovno umetnost / [Oto Rimele ; besedilo 
Lev Menase; prevodJana Kranjec-Menase]. - Kranj: Mestna obeina, 2004. - 4 str., 
[4] f. reprodukcij 
Pedago§\d vodnik / [tekst, prijevod] Ljerka Trampuz; [translated by Jana 
Kranjec Menase]. 
V: Zbornik radova / II. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s medunarodnim 
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sudjelovanjem, Zadar, 7.-9. studenoga 2002. - Str. 76-79. 
Kako povezatl muzejski izlo~ak s posjetlteljlma - How to connect museum 
exhibits with visitors / Lje rka Trampuz ; translated by Jana Kranjec Menase. 
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V: Zbornik sazetaka / III. skup muzejskih pedagoga Hrvatske s medunarodnim 
sudjelovanjem, Vukovar, 14.-16.listopada 2004. - [VukovarJ: Hrvatsko muzejsko 
drustvo, 2004. - str. [13J. 

Prevajalec povzetka 

Kranjec-Menase, Jana (prevajalec povzetka, 1991-) 
Razprave in gradivo : revija za narodnostna vprasanja ~ Treatises and docu
ments : journal of ethnic studies. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja -
Institute for Ethnic Studies 

SAMO KRISTEN 

1.01 IzvImI znanstveni C1anek 

Speclalistlcno proucevanje zakonsko zaACltenih narodnostnih manj§in v 
Slovenijl do obdobja dnavne osamosvojltve. Zgodovinski pregled / Sarno 
Kristen. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - St. 45 (2004), str. 48-89. 

3.16 Vabljeno predavanje na konferend brez oatisa 

Hlstory of borders in Europe : uvodno predavanje in moderatorstvo prve sekci
je na evropski konferenci Borders in a new Europe between history and new 
challenges / Samo Kristen. - Graz : Association for borderlands studies, 15.-19. 
september 2004 

Diskutant 

History of borders in Europe : uvodno predavanje in moderatorstvo prve sekci
je na evropski konferenci Borders in a new Europe between history and new 
challenges / Sarno Kristen. - Graz : Association for borderlands studies, 
15.-19. september 2004 
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VERA KRZISNIK-BUKIC 

1.04 Strokovnl &mek 

vest slovenstva za slovenstvo: slovenski narod in slovenska nacija / Vera 
KrziSnik-Bukic. 
V: Delo (Sobotna priloga). - ISSN 0350-7521. - Letn. 46, st. 79 (3. apr, 2004), str, 
24-25. 
"Neavtohtone" naroelne manj~lne V Slovenlj! : gostujoce pero: dr. Vera KrziSnik
Bukic, znanstvena svetnica z Instituta za narodnostna vprasanja / Vera Krzisnik
Bukic. - Portret 
V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Letn, 46, st. 269 (19, nov. 2004), str, 5, 

1.18 Geslo - sestavek v enciklopedij~ leksikonu, slovarju ... 

Slovene! na HrvaSkem / V K B. 
V: Siovenski etnoloski leks ikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniskih 
odborov. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004, - ISBN 86-11-16654-X. - Str. 544. 
Slovene! na Reid / V K B. 
V: Siovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniSkih 
odborov. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-1l-16654-x, - Str. 545, 
Slovene! v Beogradu / V K B, 
Y: Siovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniSkih 
odborov, - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-1l-16654-X. - Str. 546, 
Slovene! v Bosnlln Hercegovinl / V K B. 
V: Siovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniskih 
odborov, - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-1l-16654-X, - Str. 546-547, 
Slovene! v ern! Gori / V K B, 
V: Siovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniskih 
odborov. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. -ISBN 86-1l-16654-X. - Str. 547. 
Slovene! na Makedonlj! / V K B. 
Y: Siovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniskih 
odborov. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-1l-16654-X. - Str. 549. 
Slovene! v Sarajevu / V K B. 
V: Siovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniskih 
odborov. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-1l-16654-X. - Str. 549. 
Slovene! v Srb!j! / V. K B. 
V: Siovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniskih 
odborov. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-1l-16654-X. - Str. 549-550. 
Slovene! v Zagrebu / V K B. 
Y: Siovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniSkih 
odborov. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-1l-16654-X. - Str. 550. 
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1.22 Intervju 

Desetina prebivalstva Slovenlje odrinjena na stranskl tir : pogovor z Vera 
Krzisnik Bukic / Vera Krzisnik Bukic ; [pogovarjal se jeJ Matjaz Albreht. . Portret 
V: Delo. - [SSN 0350-7521. - Letn. 46, St. 302 (29. dec. 2004), sir. 1/ 2. 
Tajne razlskave na in§titutu za narodnosti : pogovor z dr. Vera Krzisnik-Bukic, 
znanstveno svetnico z Instituta za narodnostnas vprasanja / Vera KrziSnik-Bukic. 
- Portret 
V: Vecer. - [SSN 0350-4972. - Letn. 60, st. 274 (23. nov. 2004), str. 1/5. 

3.11 Radijskl all TV dogodek 

Slovene! tradldonalna narodna manj!lna v Zagrebu : v radijski oddaji Slovenski 
dom nas drugi dom / Vera Krzisnik Bukic; [pogovarjala se je J NatjaJenko 
Suncie. - Brezice : Radio Brezice, 20. december 2004 
Zakaj je status narodnlh manj!1n v Republlkl Slovenljl problematicen : radijski 
intervju / Vera Kriiisnik-Bukic; [pogovarjala se jeJ Tina UjCie. - Maribor: Radio 
Maribor, 17. december 2004 

3.25 Druga Izvedena dela 

Javna ttlbuna Slovene! In Zagreb ob 75-1etnle! Dru!tva Slovenskl dom Iz 
Zagreba / [organiziralaJ Vera KrZisnik-BukiC. - Zagreb: Drustvo Slovenski dom, 
30. november 2004 
Lastno samoorganlzlranje kot dejavnlk ohranjanja In razvoja slovenstva na 
HrvUkem : prispevek na javni tribuni ob 75 letnici drustva Slovenski dom iz 
Zagreba / Vera Kriisnik-Bukic. - Zagreb: Siovenski dom, 30. november 2004 
Manjslnske narodnostne skupnosti Albancev. Bosnjakov. Cmogorcev. Hrvatov. 
Makedoncev. Srbov v Republlkl Slovenljl : vabljeno predavanje v NUK za direk
to rje splosnih knjiznic Republike Siovenije / Vera Krzisnik Bukic. - Ljubljana: 
Naradna in univerzitetna knjiinica, 12. maja 2004 

Urednlk 

Kriisnik-Bukic, Vera (clan uredniskega odbora, 2000-) PrIlozi ~ Contributions . 
Sarajevo: lnstitut za istoriju 
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SONJA KURINCIC MIKUZ 

1.24 Bibllograflja, kazalo ipd. 

Bibllograflja sodelavcev InStituta za narodnostna vpra!anja za leto 2003 / Sonja 
KurinCic Mikuz. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - St. 45 (2004), str. 286-318. 

MOJCA MEDVESEK 

2.12 Konfuo poroCilo 0 rezultatih raziskav 

Percepcije slovenske Integracljske polltlke : zakljucno porocilo / uredila Miran 
Komac Ivodja projektal in Mojca Medvesek; sodelavci Romana Bester ... let all 
- Ljubljana : Institut za narodnostna vprasanja, 2004. - 788 str. ISBN 961-6159-24-0 

Urednik 

Medvesek, Mojca (clan uredniSkega odbora, 1994-) 
Razprave In gradlvo : revija za narodnostna vprasanja - Treatises and docu
ments : journal of ethnic studies. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja -
Institute for Ethnic Studies 
Percepdje slovenske Integracljske polltlke : zakljucno porocilo / uredila Miran 
Komac Ivodja projektal in Mojca Medvesek; sodelavci Romana Bester ... let aL]. 
- Ljubljana : lnstitut za narodnostna vprasanja, 2004. - ISBN 961-6159-24-0. - 788 
str. 

KATALIN MUNDA HIRNOK 

1.01 IzvImI znanstvenl Clanek 

Sunllmisok Apatlstvanfalvan az adatkiizl6k vlsszaeml&ezesei tiikreben / Munda 
Hirnok Katalin. 
V: Savaria. - ISSN 0230-1954. - St. 28 (2004), str. 343-350. 
Prikaz sezonstva v Stevanovclh v Porabju med obema svetovnima vojnama v 
luei spomlnov Intervjuvancev / Katalin Munda Hirnok. 
V: Traditiones. - ISSN 0352-0447. - Letn. 33, st. 1 (2004), str. 143-153. 

J 
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1.17 Samostojnl strokovnl sestavek V monografijl 

Siowenlen / Autoren: Dario Apollonio ... let al.] ; Fachredaktion: Sonja Novak 
Lukanovic, Boris ]esih, Vladimir K1emencic. 
V: Minderheiten und grenzuberschreitende Zusammenarbeit im A1pen-Adria
Raum / IRedaktionsgruppe Stefan Bockler ... let al.]. - Trient: 
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Arbeitsgemeinschaft A1pen-Adria, Autonome Region Trentino-Sudtirol, 2004. _ 
Str. 281-338. 

1.18 Geslo - sestavek v enclklopedljl, lekslkonu, slovarju ... 

Etnologlja Siovencev na MadZarskem / K. M. H. 
V: Siovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniSkih 
odborov. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-11-16654-X. - Str. 119. 
Siovenski koledar / K. M. H. 
V: Slovenski etnoloski leks ikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniskih 
odborov. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-11-16654-X. - Str. 119. 
Nagybacsl / K. M. H. 
V: Slovenski etnoloski leks ikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniskih 
odborov. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-11-16654-X. - SIr. 352. 
Nasz ! K. M. H. 
V: Slovenski etnoloski leks ikon ! uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniSkih 
odborov. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-11-16654-X. - Str. 360. 
Porabje ! M. K. M, K. M. H. 
V: Slovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniSkih 
odborov. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-11-16654-X. - Str. 445. 
Porabski Slovend ! K. M. H. 
V: Slovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniSkih 
odborov. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-11-16654-X. - Str. 445-446. 
Slovend na Ma&arskem / M. K. M, K. M. H. 
V: Slovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos BaS s sodelovanjem uredniskih 
odborov. - Ljubljana: Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-11-16654-X. - Str. 544-545. 
Siovenska krajina / K. M. H. 
V: Slovenski etnoloski leksikon / uredil Angelos Bas s sodelovanjem uredniSkih 
odborov. - Ljubljana : Mladinska knjiga, 2004. - ISBN 86-11-16654-X. - Str. 55!. 

1.19 Recenzlja, prlkaz knjige, krltlka 

Marlja Kozar-Mulde, A magyarorsz~ sziovenek (Slovend na Ma&arskem). 
Budapest: Press PubUca, 2003 / Katalin Munda Hirnok. 
V: Traditiones. - ISSN 0352-0447. - Letn. 33, iiI. 1 (2004), str. 279-280. 
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1.25 Drug! &nki all sestavki 

Odkrlvanje §tajerskih Sloveneev : rajia vzdolz stajersko-slovenske meje - ob 
naselitvenih obmoejih Slovencev na Stajerskem in posvet Etnoloska dedisbna in 
kulturna podoba stajerskih Slovencev 23. in 24. september 2004 / Katalin 
Munda Hirnok, Mojea Rabe Simoneie. - Fotografije. 
V: Glasnik Slovenskega etnoloskega drustva. - [SSN 0351-2908. - Letn. 44, iit. 3/4 
(2004), str. 84-86. 
Otvoritev razstavne hi§e Slovenskega etnografskega muzeja / Katalin Munda 
Hirnok. 
V: Porabje. - [SSN 1218-7062. - Letn. 14, iit. 25/26 (2004), sir. 10. 
EtnoloSka dedi§tlna in kultuma podoba §tajersklh Sloveneev : predstavitev 
posveta - Ethnologisehes Erbe und Kulturkreis der steirisehen Slowenen : 
Vorstellung der Konferenz / Katalin Munda Hirnok. - Iluslr. 
V: Signal. - [SSN Y501-9427. - (Zima 2004/ 2005), str. 89-93. 

3.11 Radijski all1V dogodek 

EtnoloSka dedl3tlna in kultuma podoba §tajersklh Slovencev : razgovor v oddaji 
Nasi na tujem, TV Slovenija, Studio Maribor / Boris Jesih, Katalin Munda Hirnok 
; [oddajo je vodilJ Marjan Srimpf. - Maribor : TV Slovenija, Studio Maribor, 28. 
september 2004 
Kratka oeena posveta Etnolo§ka de<lliClna in kultuma podoba §tajersklh 
Sloveneev : oddaja Sotoeja / Katalin Munda Hirnok. - Ljubljana, Radio Slovenija, 
l. program, 11. oktober 2004 
Oeena posveta EtnoloSka dedl3tlna in kulturna podoba §tajerskih Sloveneev : 
oddaja Soto':ja / Katalin Munda Hirnok. - Ljubljana, Radio Slovenija, l. program, 
18. oktober 2004 
Pogovor 0 posvetu Etnolo§ka dedlSCina in kulturna podoba §tajerskih 
Sloveneev : Studio ob 12-ih/ Katalin Munda Hirnok. - Celovee, Radio 2-Agora, 
16. september 2004 
Pogovor 0 terenski razlskavi Sezonstvo (PrIkaz sezonstva v lueS pricevanj anke
tiraneev na primeru jumega dela Porabja) : oddaja Sotoeja / Katalin Munda 
Hirnok. - Ljubljana, Radio Slovenija, l. program, 26. julij 2004 

3.16 Vabljeno predavanje na konferend brez natlsa 

Etnolo§ko delo med Slovene! na MalUarskem : referat na slavnostni seji 
"Slovenei - zdruzeni v Evropi" / Katalin Munda Hirnok. - Ljubljana: Drzavni svet 
R Slovenije : Drustvo slovensko-avstrijskega prijateljstva, 12. maj 2004 
Medijll nadonalne zajednieejmanjine. Primer Slovenlje : referat na mednarodni 
konferenci Poloiaj manjinske iitampe i medija u Madarskoj i Jugoistoenoj Evropi 
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/ Miran Komac, Katalin Munda Hirnbk - Budimpesta : Srpska samouprava u 
Budimpesti : Srpski program madarskog radija, 10.-11. december 2004 
Porabske Slovenke v veCinskih (madiarskih) mestnlh okoljlh na Madb.rskem : 
referat na mednarodni konferenci Vloga zensk v migracijskih kontekstih 
slovenskega etnicnega prostora / Katalin Munda Hirnbk - Ljubljana: Institut za 
slovensko izseljenstvo, 17.-19. november 2004 

3.25 Druga Izvedena dela 

Etnolo§ka dedi.§Clna In kultuma podoba §tajerskih Slovencev : znanstveni 
posvet / [organizirale] Katalin Munda Hirnbk, Polona Sketelj, Susanne Weitlaner 
; [moderatorki] Katalin Munda Hirnbk, Susanne Weitlaner. - Potrna/Laafeld : 
Siovensko etnolosko drustvo : Kulturno drustvo elen 7 za avstrijsko Stajersko, 
23.-24. september 2004 
Odstrta dedl§&1a onstran meje - predstavitev etnolo§kega zbomlka s kultumlm 
programom Slovencev v sosednjlh ddavah : tiskovna konferenca / [organizirali] 
Katalin Munda Hirnbk, Polona Sketelj. - Ljubljana: Cankarjev dom, 12. marec 
2004 

Urednlk 

Munda Hirnbk, Katalin (clan uredniskega odbora, 2000-) 
Razprave In gradlvo : revija za narodnostna vprasanja - Treatises and docu
ments : journal of ethnic studies. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja -
Institute for Ethnic Studies 
Odstrta dedl§Clna : etnolosko delo in muzejske zbirke Siovencev v Italiji, na 
Madzarskem in v Avstriji : zbornik s treh posvetov / [urednici zbornika Katalin 
Munda Hirnbk, Polona Sketelj ; prevod povzetkov Nives Sulie]. - 2. dopolnjena 
izd. - Ljubljana: Siovensko etnolosko drustvo, 2004. - 159 Sir. - (Knjiznica 
Glasnika Siovenskega etnoloskega drustva; 35) ISBN 961-91031-2-2; ISBN 961-
91031-1-4 

Prevajalec 

Zgodovina Iz spomlna : polemika 0 knjigi Tiborja Zsige Muravidekt61 Trianonig 
~ Tbrtenelem emlekezetb61 : polemia Zsiga Tibor Muravidekt61 Trianonig dmu 
kbnyver61 / Vilko Novak; [uredila Helena Lozar Podlogar in Oto Luthar ; prevod 
v madzarski jezikJUlia Balint Ceh,Jutka M. Kiraly, prevod v slovenski jezik 
Katarina Munda Hirnbk, Renata Mejak,JUlia Balint Ceh]. - Ljubljana: Zalozba 
ZRC, ZRC SAZU, 2004. - ISBN 961-6500-34-1. - 232 str. 
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Diskutant 

Etnolofu dedl§ana in kultuma podoba ~tajersklh Slovencev : znanstveni 
posvet / [organizirale] Katalin Munda Hirn6k, Polona Sketelj, Susanne Weitlaner 
; [moderatorki l Katalin Munda Hirn6k, Susanne Weitlaner. - Potrna/ Laafeld: 
Siovensko etnolosko drustvo : Kulturno drustvo clen 7 za avstrijsko 5tajersko, 
23.-24. sep. 2004 

SONJA NOVAK-LUKANOVIC' 

1.01 IzvImI znanstveni C1anek 

Stail§ca do jezikovne raznollkostl na narodnostno mdanlh obmoCjIh v Slovenijl 
/ Sonja Novak Lukanovic. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - 51. 44 (2004), str. 66-80. 

1.12 Objavljeni povzetek znanstvenega prlspevka na konferend 

Languages as social cohesion and human capital / Lucija Cok, Sonja Novak
Lukanovic. 
V: Intellectual capital and knowledge management / 5th International 
Conference of the Faculty of Management Koper, Portoroz, 18-20 November 
2004. - Koper: Faculty of management, 2004. - Str. 10. 

1.17 Samostojni strokovni sestavek v monografijl 

Slowenien / Autoren: Dario Apollonio ... [et al.I ; Fachredaktion: Sonja Novak 
LukanoviC, Boris ]esih, Vladimir Klemencic. 
V: Minderheiten und grenziiberschreitende Zusammenarbeit im Alpen-Adria
Raum / [Redaktionsgruppe Stefan B6ckler ... ret al.l. - Trient: 
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Autonome Region Trentino-Siidtirol, 2004.
Str. 281-338. 

2.13 Elaborat, predStudlja, ~tudlja 

Report on minority education in Slovenia : RAXEN_CC National Focal Point 

* * * 
• Odsotnos[ zaradi bolni~ke od 1. 5. do 1. 12. 2004. (op. raziskovalke) 
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Slovenia: Analytical Report PHARE RAXEN_CC Minority Education / Vera 
KlopCic and Sonja Novak Lukanovic. - Vienna: Institut za narodnostna vprasanja 
: European monitoring centre on racism and xenophobia (EUMC), 2004. - 26 str. 

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa 

MInority languages in education in Slovenia : vabljeno predavanje na 
Conference on Linguistic diversity in education - Voces diversae / Sonja Novak 
Lukanovic. - Dublin: Foras na Gaeilge, 22.-24. april 2004 

3.25 Druga lzvedena dela 

Jez1kovno prilagajanje na narodno meSanlh obmOCjlh : predavanje na Filozofski 
fakulteti v Ljubljani / Sonja Novak Lukanovic. - Ljubljana: Lingvisticni krozek 
Filozofske fakultete v Ljubljani, 16. februar 2004 

Urednlk 

Manjsine in tezmejno sodelovanje v prostoru Alpe-Jadran : verzija v slovenskem 
jeziku / [urednica verzije v slovenskem jeziku Sonja Novak Lukanovil' ; preva
jalke v slovenski jezik Bojana Weiss Hatic, Tanja Kolenc Koprivc, Helena Zver]. 
Trento : Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, 2004. - 456 str. + 1 zganj. zvd. v zepku 
Slowenlen / Autoren: Dario Apollonio ... let al.]; Fachredaktion: Sonja Novak 
Lukanovil', Boris Jesih, Vladimir Klemencic. 
V: Minderheiten und grenzuberschreitende Zusammenarbeit im Alpen-Adria
Raum / [Redaktionsgruppe Stefan Bockier ... [et al.]. - Trient : 
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Autonome Region Trentino-Sudtirol, 2004. -
Str. 281-338. 

Komentor prl dlplomsklh de1lh 

Jez1kovna raznollkost Evropske unije : slovenski jezik in Evropska unija : 
diplomsko dele / Petra Povsnar ; mentorica Irena Kovacil', somentorica Sonja 
Novak Lukanovic. - Ljubljana: [Po Povsnar], 2004. - 77 f. + CD-ROM 
Organlzacija in delovanje Evropskega pariamenta in vloga slovenskega parla
menta po vstopu v Evropsko unijo : diplomsko dele / Katarina Kavec ; mentori
ca Mojca Schlamberger Brezar, somentorica Sonja Novak-Lukanovic. - Ljubljana: 
[K. Kavec], 2004. - 71 str. 



294 Biblioarafija 

HANNAH STARMAN 

Blograflja 

Rojena 1975 v Ljubljani. 1993-1997 studirala mednarodne odnose na Institut des 
hautes etudes internationales (IUHEI) Univerze v Zenevi. 1999 je na University of 
Wales Aberystwyth magistrirala iz mednarodne politike in vpisala doktorat na 
Oddelku za mednarodno politiko University of Wales Aberysrwyth. V okviru dok
torskega studija je imela enoletno raziskovalno stipendijo na Hebrew University 
v Jeruzalemu (2000). Doktorirala leta 2001 na podroeju mednarodne politike s 
tezo «Trauma and the making of [srael's security •. ad julija 2004 je zaposlena na 
Institutu za narodnostna vprasanja kot znanstvena sodelavka in vodja projektne 
sku pine za studij Judov in antisemitizma. Je nosilka vee mednarodnih raziskoval
nih projektov s podroeja judovskih studij in povojnih sodnih procesov. Podroeja 
dela: Judje, antisemitizem, izraelska zunanja in varnostna politika, studij travme, 
holokavst, zgodovina mednarodnega prava. 

1.011zvim1 znanstvenl aanek 

AntH>emltlsm In postcommunist Central and Eastern Europe'; Hannah Starman. 
V: The anthropology of East Europe review. - ISSN 1054-4720. - Letn. 22, Sl. 2 
(2004), str. 65-75. 
Judje In Ideaclja 0 Judih v sodobnl Slovenlji Raziskovalni ekspoze / Hannah 
Starman. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - St. 45 (2004), str. 160-182. 

1.04 Strokovnl aanek 

"LIteratura je nemoena proti temu nasilju" / Hannah Starman. 
V: Delo. -ISSN 0350-7521. - Letn. 46, St. 14209. jun. 2004), str. 25. 

1.19 Recenzlja, prikaz kojlge, krltika 

Jonathan Nltzan and Shimshon Blchier, The global political economy of lsrael 
(london: Pluto Press, 2002, 407 pp., t60.07 hbk, 1.19.95 pbk). / Hannah 
Starman. 
V: Millennium. - ISSN 0305-8298. - Letn. 33, St. 2 (2004), str. 707-709. 
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1.20 Predgovor, spremna beseda 

Guest editors' notes / Irena Sumi and Hannah Starman. 
V: The anthropology of East Europe review. - ISSN 1054-4720. - Letn. 22, st. 2 
(2004), str. 4. 

1.25 Drug! Clank! all sestavki 

Otvorltev In 'zaprtje" CH]S - Centra za hebrejske In judovske stuellje na lSH -
Opening and "closing" of the CHJS - Center for Hebrew and Jewish snldies at 
the ISH. Zapis 0 CHJS - Note on the CHJS / Hannah Starman. 
V: Monitor ZSA. - ISSN 1854-0376. - Letn. 6, iit. 1-2 (2004), str. 86-91. 

2.13 Elahorat, predStuellja, stuellja 

Evaluation of available data on Antisemitism In the 10 canelldate countries of 
Eastern and Central Europe : EUMC report / by Hannah Starman and Irena 
Sumi. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja, 2004. - 69 str. 

3.16 Vahljeno predavanje na konferencl brez natisa 
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Anti-Semitism In the ten new member and accession countries of Eastern and 
Central Europe: facts and prospects: vabljeno predavanje na evropski konferen
ci Borders in a new Europe: between history and new challenges / Hannah 
Starman. - Graz : Association for borderlands studies, 15.-19. september 2004 

3.25 Druga izvedena dela 

Borders In a new Europe: between history and new cha1lenges : evropska kon
ferenca Association for borderlands studies / [organiziraliJ Irena Sumi ... ret al.J. 
- Graz : Association for borderlands studies, 15.-19. september 2004 
Summer School 1 : post--colony and post-socialism contexts in social scientific 
writing and teaching / project director Irena Surni ; resource faculty Michal 
Buchowski ... ret al.J.-
- Skofja Loka, 11.-22. 8. 2004 
Takeoff Meeting: post-colony and post-socialism contexts in social scientific 
writing and teaching / project director Irena Sumi ; resource faculty Michal 
Buchowski ... [et al. J. -
- Vopovlje, 9.-11. l. 2004 
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Urednlk 

The anthropology of East Europe review / gostujoci urednici Irena Sumi, 
Hannah Starman. - Ithaca, NY, 2004 : College of Human Ecology, Cornell 
University and Dept. of Sociology and Anthropology, Central Connecticut State 
University. - (The anthropology of East Europe review; vol. 22, no. 2) 

Oseba, ki intervjuva 

Naj prevlada zasebno : Zeruya Shalev, pisateljica / Zeruya Shalev ; [pogovarjala 
se je] Hannah Starman. 
V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Letn. 46, St. 142 (19. jun. 2004), str. 24-25. 

Prevajalec povzetka 

Percepclje etnlCfiega razllkovanja V Sloveniji - Perceptions of ethnic differentia
tion in Slovenia / urednica tematske stevilke Irena Sumi ; prevodi Hannah 
Starman. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja, 2004. - 323 str. -
(Razprave in gradivo - Treatises and Documents; 45) 

JANEZ STERGAR 

1.01 IzvImI znanstveni Clanek 

Slovend V Avstrljl kot eden prednostnih prectmetov V slovenskih etnlCnlh ~di
jab / Janez Stergar. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - St. 45 (2004), str. 90-105. 

1.04 Strokovni Clanek 

Slane UrSl~ - osemdesedetnik : jubilej castnega predsednika K1uba koroskih 
Slovencev v Ljubljani / Janez Stergar. 
V: Koroski vestnik. - ISSN 1318-1866. - Letn. 38, st. 1 (2004), str. 5-14. 
Dr. Angela Piskernik : znane slovenske izobraienke : med drugo svetovno vojno 
/ Janez Stergar 
V: Svobodna misel. - ISSN 1318-0266. - Letn. 42, !it. 17 (10. sep. 2004), str. 15-18. 
Educad6n superior y denda en Eslovenia / Janez Stergar. 
V: T.E. - ISSN 1131-9615. - Nu. 254 (4. junio de 2004), str. 34 
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1.06 Objavljenl znanstvenl prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 

Dr. Angela Piskernlk (1886 - 1967), koro~ka naravoslovka, naravovarstvenlca in 
narodna de1avka / Janez Stergar. 
V: Zenske skozi zgodovino / uredil Aleksander Zizek. - Ljubljana: Zveza 
zgodovinskih drustev Slovenije, 2004. - ISBN 961-91431-1-6. - Str. 227-257. 

1.07 Objavljenl strokovnl prispevek na konferenci (vabljeno predavanje) 

Ali bo slovenstvo ~e vrednota v Evropski zvezlin v 21. stoletju? / Janez Stergar. 
V: Ko ne bo vee meja / [urednika Sonia Adriana Avgustin, Luka K1opCic]. -
Ljubljana : Svetovni slovenski kongres - Slovenian World Congress, 2004. - ISBN 
961-91436-1-2. - Str. 94-97. 

1.19 Recenzlja, prlkaz knjIge, krltIka 

Zgo~na raz1aga koroskega plebiscita / Janez Stergar. 
V: Svobodna mise\. - ISSN 1318-0266. - Letn. 42, St. 5 (12. mar. 2004), sIr. 28. 

1.22 Intervju 

Enake, ceprav nlso zamrznjene : place v javnem sektorju / Janez Slergar ; [pogo
varjala se je] Jelena Gatesa. 
V: Delo. - ISSN 0350-7521. - Letn. 46, St. 80 (5. apr. 2004), SIr. 2. 
Pri p1aCab. prednost dostojnemu prdlvetju : Janez Slergar: stabilne place so 
osnovni pogoj za socialni mir, obcutek varnosti in dostojanstva ljudi / Janez 
Stergar ; [pogovarjala se je] Alenka Brezovnik. 
V: Dnevnik. -ISSN 1318-0320. - Letn. 54, ilt. 31 (2. feb. 2004), str. 2-3. 
Stergar: Ddava zelo prikraj~ javne usluibence / Janez Stergar ; [pogovarjala 
se je 1 Katarina Malejcic. 
v: Finance. - ISSN 1318-1548. - Letn. 8, SI. 206/ 1885 (21. okt. 2004), SIr. 8. 
Kaj se lahko nauClmo Iz zgodovlne / Janez Stergar. 
V: Koroski koledar ... - ISSN Y500-1811. - (2004), str. 181-183. 

1.25 Drug! Clank! ali sestavki 

Eo slovenstvo re vrednota? / Janez Slergar. 
V: Demokracija. - ISSN 1408-0494. - Letn. 9, St. 17 (22. apr. 2004), str. 44-45. 
Vlada in KAD podpisala pogodbo za sldad javnlh usluibencev / Janez Slergar. 
V: Finance. - ISSN 1318-1548. - Leln. 8, St. 34/ 1713 (19. feb. 2004), str. 5. 
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Gospodarsko poslovanje Slovenske matice v letih 2002 In 2003 / Janez Stergar. 
V: Glasnik Siovenske matice. - ISSN 0351-0298. - Letn. 27-28, st. 1-2 (2003/2004), 
str. 190. 
Ljubljanski Klub koroskili Slovencev In koroska KclCanska 1rultuma zveza sku· 
paj v Evropsld zvezj / Janez Stergar. 
V: Krscanska kulturna zveza. - ISSN Y501-9958. - (2004), str. 52-53. 
Slovo ve1lkega prljate1ja koroSklh Slovencev : v spornin [umrl Albin Otorepec
Bine] / J St. 
V: Novice. - ISSN Y504·7862. - St. 24 (11. jun. 2004), str. 12. 

3.16 Vabljeno predavanje na konferend brez natisa 

Mesto koroSklh Slovencev v razpravab partizanskega Znanstvenega Instituta : 
predavanje na simpoziju Zivljenje in narodnopoliticno delo Luke Siencnika 
22.10.1904 - 21.1.1989/ Janez Stergar. - Dobrla vas, 22.-23. oktobra 2004 

3.25 Druga Izvedena dela 

Ko ni v~ meja: 3. strokovno-znanstveni posvet : omizje Siovenska identiteta v 
osnovnosolskih in srednjesolskih programih / [organizacija] in moderator Janez 
Stergar. - Monoster : Svetovni slovenski kongres, 29.-30. oktober 2004 
Vecer Izza kongresa : predstavitev zbornika Nacionalna identiteta in kultura / 
Janez Stergar, Neda Pagon. - Ljubljana: Siovenska konferenca Svetovnega 
slovenskega kongresa : Institut za civilizacijo in kulturo, 17. marec 2004 

Urednik 

Stergar, Janez (urednik, 1980-) 
Zblrka Zgodovlnskega easopisa. - Ljubljana: Zveza zgodovinskih drustev 
Siovenije 
Stergar,Janez (urednik, 1975-) 
Zgodovlnski casopis - Historical review: glasilo Zveze zgodovinskih drustev 
Siovenije. - Ljubljana: Zveza zgodovinskih drustev Siovenije 
Stergar, Janez (clan uredniSkega odbora, 1979-) 
Razprave In gradivo : revija za narodnostna vprasanja ~ Treatises and docu
ments : journal of ethnic studies. - Ljubljana: lnstitut za narodnostna vprasanja -
Institute for Ethnic Studies 
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Oseba, ki intervjuva 

Pogovor z dr. FeliksomJ. Bistrom : pogovor V nizu "Slovenski zamejski 
znanstveniki", Slovenska matica V Ljubljani, 10. dec. 2004 / Feliks]. Bister ; 
[pogovor je vodil] janez Stergar; [organizirali] janez Stergar ... [et al.]. - Ljubljana: 
Institut za narodnostna vprasanja : Zgodovinsko drustvo Ljubljana: Avstrijski 
znanstveni institut, 2004 
Pogovor z dr. Joifetom Pirjevcem : pogovor V nizu "Slovenski zamejski 
znanstveniki", Slovenska matica v Ljubljani, 27. maja 2004 / joze Pirjevec ; 
[pogovor sta vodila] Gorazd Bajc,janez Stergar; [organizirali] Janez Stergar ... [et 
al.]. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja: Zgodovinsko drustvo 
Ljubljana, 2004 
Pogovor z dr. Joitkom Straussom : pogovor v nizu "Slovenski zamejski 
znanstveniki", Slovenska matica v Ljubljani, 22. december 2004/ jozko Strauss; 
[pogovor sta vodila] Peter Krizan in Janez Stergar; [organizirala] j anez Stergar in 
Nada Vilhar. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja : Avstrijski znanstveni 
institut, 2004 
Pogovor z dr. Katjo Sturm Schnabl : pogovor v nizu "Slovenski zamejski 
znanstveniki", Slovenska matica v Ljubljani, 17. maja 2004 / Katja Sturm Schnabl ; 
[pogovor je vodil] janez Stergar; [organizirala] Janez Stergar in Nada vilhar.
Ljubljana : Institut za narodnostna vprasanja, 2004 

IRENA SUMI 

1.01 IzvimI znanstveni danek 

Postsoclallsm, or what? Domestication of power and ideology in Slovenia / 
Irena Sumi. 
V: The anthropology of East Europe review. - ISSN 1054-4720. - Letn. 22, st. 2 
(2004), str. 76-83. 
Etnl~no raz1ikovanje v Sloveniji : izbrane problematizacije / Irena Sumi. 
V: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - St. 45 (2004), str. 14-47. 

1.04 Strokovnl danek 

lntelektualno delo v provincl: kaj je to? / Irena Sumi. 
V: Emzin. - ISSN 1318-5497. - Letn. 14, St. 1-2 (2004), str. 60-65. 
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1.06 Objavljenl znanstvenl prlspevek na konferenci (vabljeno predavanje) 

Uvlng In metaphor: Jews and antf.,Semltism In Slovenia / Oto Luthar and Irena 
Sumi. 
V: Jews and anti-Semitism in the Balkans / edited by Wolf Moskovich, Oto 
Luthar, Irena Sumi. - Ljubljana: Scientific Research Center of the Slovenian 
Academy of Sciences and Arts ; Jerusalem: Hebrew University, 2004. - Qews and 
Slavs; vol. 12).· ISBN 961-6500-31-7. - Str. 29-48. 

1.17 Samostojnl strokovnl sestavek v monografijl 

VeCnI priseljenci : Qudje med Slovenci) / Irena Sumi. 
V: Nemirna srca. Zv. I , Migracije. Book I, Migrations / 010 Luthar ... [et al.l. -
Ljubljana: Zalozba ZRC, 2004. - (Zbirka Moj zvezek, ISSN 1581-9086). - ISBN 961-
6500-21-X. - Str. 60-63. 

1.20 Predgovor, spremna beseda 

Guest editors' notes / Irena Sumi and Hannah Starman. 
V: The anthropology of East Europe review. - ISSN 1054-4720. - Letn. 22, Sl. 2 
(2004), str. 4. 
Foreword / [Wolf Moskovich, Oto Luthar, Irena Sumi l. 
Y: Jews and anti-Semitism in the Balkans / edited by Wolf Moskovich, Oto 
Luthar, Irena Sumi. - Ljubljana: Scientific Research Center of the Slovenian 
Academy of Sciences and Arts ; Jerusalem: Hebrew University, 2004. - Qews and 
Slavs; vol. 12). - ISBN 961-6500-31-7. - Str. 7-8. 
Predgovor k tematski ~tevilkI / Irena Sumi. 
V: Razprave in g radivo. - ISSN 0354-D286. - SI. 45 (2004), str. 7-13. 

1.21 Polemlka, diskusljsk:i prlspevek 

Commentary: a response to DougJones / Irena Sumi, Daniel Wildcat, Vine 
Deloria Jr. 
V: American anthropologist. - ISSN 0002-7294. - Leln. 106, Sl. 3 (2004), sir. 641. 

1.22 Intervju 

Slovenstvo kot kultuma kategorlja / Irena Sumi. 
V: Koroski koledar ... - ISSN Y500-1811. - (2004), str. 121-125. 
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2.13 Elaborat, predAtudija, ~dija 

Evaluation of avaJIable data on Antisemitism In the 10 candidate countries of 
Eastern and Central Europe : EUMC report / by Hannah Starman and Irena 
Sumi. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja, 2004. - 69 str. 

2.25 Druge monografije In druga zakljucena de1a 
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Culture and politics studies : predlog podiplomskega studija na SEE University, 
Makedonija, 10. november 2004 / [rena Sumi. - SEE University, 
2004. - 8 str. 

3.16 Vabljeno predavanje na konferend brez natlsa 

Theorising borders: concepts, methodologies and models : uvodno predavanje 
in moderatorstvo druge sekcije na evropski konferenci Borders in a new 
Europe: between history and new challenges / Irena Sumi. - Graz : Association 
for borderlands studies, 15.-19. september 2004 

3.25 Druga izvedena dela 

Borders In a new Europe: between history and new challenges : evropska kon
ferenca Association for borderlands studies / [organiziralil Irena Sumi ... let al.l. 
- Graz: Association for borderlands studies, 15.-19. september 2004 
Summer School 1 : post-colony and post-socialism contexts in social scientific 
writing and teaching / project director Irena Sumi ; resource faculty Michal 
Buchowski ... [et al. l. - Skofja Loka, 11.-22.8. 2004 
Takeoff Meeting : post-colony and post-socialism contexts in social scientific 
writing and teaching / project director Irena Sumi ; resource faculty Michal 
Buchowski ... let al.l . - Vopovlje, 9.-11.1. 2004 

Urednlk 

Sumi, Irena (clan uredniskega odbora, 2000-) 
Razprave In gradivo : revija za narodnostna vprasanja ~ Treatises and docu
ments : journal of ethnic studies. - Ljubljana: [nstitut za narodnostna vprasanja ~ 
Institute for Ethnic Studies 
The anthropology of East Europe review / gostujoCi urednici Irena Sumi, 
Hannah Starman. - Ithaca, NY, 2004 : College of Human Ecology, Cornell 
University and Dept. of Sociology and Anthropology, Central Connecticut State 



302 Bibliogrofija 

University. - (The anthropology of East Europe review; vol. 22, no. 2) 
Jews and anti-Semitism In the Balkans / edited by Wolf Moskovich, Oto Luthar, 
Irena Sumi. - Ljubljana: Scientific Research Center of the Slovenian Academy of 
Sciences and Arts ; Jerusalem : Hebrew University, 2004. -152 str. - crews and 
Slavs; vol. 12); ISBN 961-6500-31-7 
Percepdje emienega razllkovanja v Sloveniji ~ Perceptions of ethnic differentia
tion in Slovenia / urednica tematske stevilke Irena Sumi ; prevodi Hannah 
Starman. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja, 2004. - 323 str. -
(Razprave in gradivo - Treatises and Documents; 45) 

Mentor pri doktorskih disertadjah 

Power struggle In the black box of sport: sport as the arena of Slovenian 
nationalism - Oblastni boj v erni skrinjici sporta : sport kot arena slovenskega 
nacionalizma : doktorska disertacija / Gregor Starc. - Ljubljana : [G. Stare], 2004. -
265 f. 

Mentor pri magistrskih delih 

Discovering Kastam In Bwaidoga : thesis submitted in the fulfiment of the 
requirements for the degree of master of arts in social anthropology / Natasa 
Gregorie; [supervisors] Borut Telban, Irena Sumi, Michael W. Young. - Ljubljana 
: [N. Gregorie] , 2004. - VlII, 155 f. 

Prevajalec 

Stoli 2 - Chairs 2/ Janez Suhadole ; [foto Janez Pukiiie ... [et al.] ; prevodi Irena 
Sumi]. - Ljubljana: Viharnik, 2004. - 151 str.; ISBN 961-6057-39-1 

Dlskutant 

Theorising borders: concepts, methodologies and models: uvodno predavanje 
in moderatorstvo druge sekcije na evropski konferenci Borders in a new 
Europe: between history and new challenges / Irena Sumi. - Graz : Association 
for borderlands studies, 15.-19. september 2004 
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NADA VllHAR 

1.19 Recenzlja, prlkaz knjige, kritika 

Znanstvenl prispevki s podroCja preu~evanja narodnostnlh vpruanj : manj~ine : 
Razprave in gradivo 42 / [Nada Vilhar]. 
V: Primorski dnevnik. - ISSN 1124-6669. - Letn. 60, St. 33 (8. feb. 2004), str. 26. 
Raziskovanja na podroCjih manjsinske za!iCite, Clovekovih pravlc, etnlfuih 
odnosov in identitete : manjsine : Razprave in gradivo 43 / Nada Vilhar. 
V: Primorski dnevnik. - ISSN 1124-6669. - Letn. 60, St. 39 (15. feb. 2004), str. 22. 

3.25 Druga izvedena deJa 

Delavnlca 0 modelih izobra.tevanja in zaposlovanja Romov : predstavitev pro
jektov iz Avstrije, Slovenije in Hrvaske / [organizirali] Vera Klopcic, Nada Vilhar. -
Novo mesto : Razvojno izobrazevalni center, 7.-8. oktober 2004 
Pogovor z dr. FeliksomJ. Bistrom : pogovor v nizu "Slovenski zamejski 
znanstveniki", Slovenska matica v Ljubljani, 10. dec. 2004 / Feliks]. Bister ; 
[pogovor je vodillJanez Stergar; [organiziralij Janez Stergar .. . [et al.]. - Ljubljana: 
lnstitut za narodnostna vprasanja : Zgodovinsko drustvo Ljubljana : Avstrijski 
znanstveni institut, 2004 
Pogovor z dr. Jofetom Pirjevoem: pogovor v nizu "Slovenski zamejski 
znanstveniki", Slovenska matica v Ljubljani, 27. maja 2004 / Joze Pirjevec ; 
[pogovor sta vodila] Gorazd Bajc, Janez Stergar; [organizirali] Janez Stergar ... let 
al.] . - Ljubljana: lnstitut za narodnosma vprasanja : Zgodovinsko drustvo 
Ljubljana, 2004 
Pogovor z dr. Jofkom Straussom : pogovor v nizu "Slovenski zamejski 
znanstveniki", Slovenska matica v Ljubljani, 22. december 2004 / Joiko Strauss; 
[pogovor sta vodila] Peter Krizan inJanez Stergar; [organizirala] Janez Stergar in 
Nada Vilhar. - Ljubljana: InStitut za narodnostna vprasanja : Avstrijski znanstveni 
institut, 2004 
Pogovor z dr. Katjo Sturm Schnab! : pogovor v nizu "Slovenski zamejski 
znanstveniki", Slovenska matica v Ljubljani, 17. maja 2004 / Katja Sturm Schnabl ; 
[pogovor je vodil] Janez Stergar; [organizirala] Janez Stergar in Nada Vilhar.
Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja, 2004 
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SANDI YOLK 

1.16 Samostojnl znanstvenl sestavek v monografij! 

Slovend v ItalIj! od konca druge svetovne vojne do mirovne pogodbe z Ita1Ijo / 
Sandi Yolk. 
V: Na oni strani meje / zbral in uredil Gorazd Bajc. - Koper: Univerza na 
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno srediSce : Zgodovinsko drustvo za juzno 
Primorsko, 2004. - (Knjiznica Annales Majora). -ISBN 961-6033-56-5. - Str. 111-
124. 
Slovend v ItalIj! od mirovne pogodbe do londonskega sporazuma / Sandi Volk. 
V: Na oni strani meje / zbral in uredil Gorazd Bajc. - Koper: Univerza na 
Primorskem, Znanstveno-raziskovalno sredisee : Zgodovinsko drustvo za juzno 
Primorsko, 2004. - (Knjiznica Annales Majora). - ISBN 961-6033-56-5. - Str. 125-
140. 

1.22 Intervju 

Rna tragedlja spoee1a drugo / Sandi Volk ; [pogovor je vodil] Torno Vidic. 
V: Sobota. - ISSN 1408-4406. - Leto 8, St. 9 (6. mar. 2004), str. 15. 

2.01 Znanstvena monografija 

Esuli a Trieste : bonifica nazionale e rafforzarnento dell'italianitil sui confine ori
entale / Sandi Yolk. - Udine : Kappa Vu, 2004. - 370 str. 

MARKO ZAJC 

1.05 Poljudnl C1anek 

Slovenskl pogled na Zumberak lie. Zumberkl v zadnjlh letlh babsburske 
monarhije / Marko Zajc. 
V: Zumberi'an. - ISSN C500-232X. - God. 16, br. 20 (25. nov. 2004), str. 8. 

J 
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1.06 Objavljenl znanstvenl prispevek na konferenct (vabljeno predavanje) 

tumberak kot pozabljena regija : ali kako lahko mejno obmot je zmede 
slovenske po litike / Marko Zajc. 

305 

V: Regionalni vid iki slovenske zgodovine / uredila Peter Stih, Bojan Balkovec. _ 
Ljubljana : Zveza zgodovinskih drustev Sioven ije , 2004. - ISBN 961-91431-0-8. _ Str. 
71-77. 

1.19 Recenzlja, prikaz knjlge, krltika 

Dlagonale, tromeje In popotnlk : Zbornik Janka Pleterskega, uredila Ota Luthar 
in Jurij Pe rovsek, Zalozba ZRC, Ljubljana, 2003, 666 strani. / Marko Zajc. 
V: Zgodovina za vse. - ISSN 1318-2498. - Leta 11, st. 1 (2004), str. 109-112. 

JERNEJ ZUPANCIC 

1.01 IzvIml znanstvenl &mek 

Wlrtschaftllches und soziales Profil der Kamtner Slowenen / von Jernej 
Zupancic. 
Y: Histo ricum. - ISSN Y505-9526. - St. 86 (Winter 2004/2005), str. 30-38. 
The effects of the dissolution of Yugoslavia on the minority rights of Hungarian 
and Italian minorities In the Post-Yugoslav states / Matjaz KIemencic and Jernej 
ZupanciC. 
V: Natio nali ties papers. - ISSN 0090-5992. - Letn. 32, St. 4 (2004), str. 853-896. 
Primerjava drufbenega In prostorskega razvoja madiarske In ltalijanske manj
§lne v Slovenljl, na Hrva§kem In v Srbljl v obdobju po razpadu Jugoslavlje / 
Matjaz Kiemencic, Jernej Zupancic. 
Y: Razprave in gradivo. - ISSN 0354-0286. - St. 44 (2004), str. 158-200. 

1.02 Preglednl znanstvenl tlanek 

Prostorski problem! romskih nasellj na Dolenjskem In v Slovenljl / Jernej 
Zupant ic. 
Y: Rast. - ISSN 0353-6750. - Letn. 15, st. 5 (2004), str. 510-523. 
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1.04 Strokovnl &mek 

Siovenlja In "evropeizadja" Ba1kana / Jernej ZupanCic. 
V: Geomix. - ISSN 158().{i987. - Letn 10, !it. 2 (maj 2004), str. 33-34. 
Virl tradldonaine oskrbe z vodo kot kultuma dedlSCina In razvojnl potencial / 
Jernej ZupanCic. 
V: Rast. - ISSN 0353-6750. - Let.n. 15, !it. 1 (2004), str. 97-106. 

1.05 Poljudnl t1anek 

Cezmejno zaposlovanje prebivalstva : na poti v EU / Jernej Zupancic. 
V: Svobodna mise!. - ISSN 1318-0266. - Letn 42, st. 8 (23. apr. 2004), str. 8-9. 

1.12 Objavljenl povzetek znanstvenega prispevka na konferend 

Narodna struktura prebivalstva Velenja ter vpraSanja medetnlCnib odnosov / 
Jernej Zupancic. 
V: Saleska in Zgornja Savinjska dolina / 19. zborovanje slovenskih geografov, 
Velenje 21.-23. oktober 2004. - Velenje : ERICo, Institut za ekoloske raziskave, 
2004. - Str. 36. 

1.16 Samostojnl znanstvenl sestavek v monografiji 

Fonction d'lntermedlation des mlnor/tes nationales dans les etats du Pacte de 
stabilite pour l'Europe du Sudest / J ernej Zupancic. 
V: L'Europe de l'est quinze ans apres la chute du mur / sous la direction de Yann 
Richard, Andre-Louis Sanguin. - Paris; Budapest; Torino: L'Harmattan, cop. 
2004. - (Collection Geographie et cultures). - ISBN 2-7475-6100-3. - Str. 253-260. 
Ethnic structure of Slovenia and Slovenes In neighbouring countries / Jernej 
ZupanCic. 
V: Slovenia / [editor Milan Orozen Adamic. - Ljubljana : Association of the 
Geographical Societies of Slovenia: Zalozba ZRC, 2004. - ISBN 961-6500-49-X. -
Str. 87-92. 
Siowenen In Wien / Jemej ZupanCic. 
V: Von Minderheiten zu Volksgruppen / redigiert von Heinz Tichy, Em6 Deal< 
und Richard Basler. - Wien : Integratio, 2004. - (Integratio ; 22). - ISBN 3-9501662-
2-X. - Str. 68-82. 
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1.17 Samostojni strokovnl sestavek V monografiji 

PoUticnogeografski oris obmoCja nekdanje sovjetske srednje Azlje / [jernej 
ZupanCic ; foto Irena Mrak I. 

3Q7 

V: Kirgizistan / Matej Gabrovec ... let al.l . - Ljubljana: Zalozba ZRC, ZRC SAlU, 
2004. - (Vodniki Ljubljanskega geografskega drustva. Azija, ISSN 1408-6409; 3).
ISBN 961-6S0047-3. - Str. 22-27. 
Slowenien / Autoren: Dario Apollonio ... let al.l ; Fachredaktion: Sonja Novak 
Lukanovic, Boris Jesih, Vladimir K1emencic. 
V: Minderheiten und grenzuberschreitende Zusammenarbeit im Alpen-Adria
Raum / [Redaktionsgruppe Stefan Beckler ... [et al.l. - Trient : 
Arbe itsgemeinschaft Alpen-Adria, Autonome Region Trentino-Sudtirol, 2004.
Str. 281-338. 

1.22 Intervju 

"I'm Slovene" / Jernej Zupancic. 
V: Koroski koledar ... - [SSN YSOO-1811. - (2004), str. 18S-187. 

1.25 Drug! Clanki ali sestavki 

Tischlerjeva nagrada za leto 2004 geografu profesorju VladImirju KlemenCieu / 
Jernej ZupanCic. 
V: Geografski obzornik. - [SSN 0016-7274. - Letn. 51, St. 1 (2004), str. 24-2S. 
"Pedagog In svetovljan" : iz lavdadje prof. K1emenCicu / Je rnej Zupancic. 
V: Novice. - ISSN YS04-7862. - Letn. 2, st. S (30. jan. 2004), str. 3. 

2.05 Drugo ueno gradlvo 

Geografija krIznlb obmoCij : Politicna geografija - usmeritev : studijsko gradivo 
za predmet Politicna geografija - usmeritev / Jernej Zupancic. - Dopolnjena izd.
Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2004. - 51 f. , zvd. 
Geografija mednarodnIb Integracij : studijsko gradivo za predmet "Politicna 
geografija - Usmeritveni predmet 2", 3. in 4. letnik / Jernej Zupancic. - Ljubljana: 
Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, 2004. - 1 zv. (loc. pag.) 

2.12 Koneno poroWo 0 rezultatih raziskav 

Mlgracljska poUtlka In problem bega mo~ganov / odgovorna nosilka raziskave 
Milena Bevc, sodelavca Jernej ZupanCic, Marina Luksic-Hadn. - Ljubljana : 
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Institut za ekonomska raziskovanja : Institut za narodnostna vprasanja, 2004. -
223 str.; ISBN 961-6543-00-8 
Varovanje In evidentiranje kultume dedlS&e Slovencev v zamejstvu : CHjni 
raziskovalni program "Konkurencnost Siovenije 2001-2006" : zakljucno porecilo 
/ nosilec]ernej Zupancic; sodelavci Dejan Cigale ... ret aLl . - Ljubljana: Institut 
za narodnostna vprasanja : Oddelek za geografijo, Filozofska fakulteta, Univerza 
v Ljubljani ; Celovec : Siovenski narodopisni institut Urban ]arnik, 2004. - 148 f. 

3.25 Druga Izvedena dela 

Slavnostni gevor ob podelitvi Tlscblerjeve nagrade dr. Vladlmlrju Kiemencieu / 
]ernej ZupanCic. Celovec, 2004 
http://volksgru ppen.orf.at/kaernten/ slow /novice/ gradivo/ 2004/040123_zu pan
cic.htm 

Urednik 

Zupancic,]ernej (Clan uredniskega odbora, 1999-) 
Geografsld vestnik : casopis za geografijo in sorodne vede ~ bulletin of the 
Association of the Geographical Societies of Slovenia ~ bulletin de I:Association 
des Societes de geographiques de la Siovenie. - Ljubljana: Zveza geografskih 
drustev Siovenije, 1924-
Zupancic,]ernej (clan uredniskega odbora, 2001-) 
Razprave In gradlvo : revija za narodnostna vprasanja - Treatises and docu
ments : journal of ethnic studies. - Ljubljana: Institut za narodnostna vprasanja -
Institute for Ethnic Studies 

Mentor pri diplomsklh delih 

Geografska analiza vloge Osrednjeslovenske reglje s poudarkom na mestu 
Ljubljana v evropskih lntegradjsk:lh prooesih : diplomsko delo / Berta Mrak.
Ljubljana: [B. Mrakl, 2004. - 118 f. 
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MITJA ZAGAR 

1.01 Izviml znanstvenl8anek 

Koncepti, modelll m~ politiCkog predstavljanja naclonalnih manjlna I 
Integracljske politike / Mitja Zagar; preveo: Davor Gjenero. 
V: Medunarodne studije. - ISSN 1332-4756. - God. 4, br. 3/ 4 (2004), str. 81-105. 

1.06 Objavljenl znanstvenl prlspevek na konferencl (vabljeno predavanje) 

Nekateri novej~1 trendi razvoja mednarodnopravnega varstva manj~1n In nekaj 
poudarkov glede varstva narodnlh manj~1n V Avstrlj!, Italij!, na MadWskem In V 

Slovenljl / Mitja Zagar. 
V: X. dnevi javnega prava, POrtOrol, 14 .. 16. junij 2004. - [Ljubljana: Institut za 
javno upravo]. 2004. - (IzobraZevanje in usposabljanje v javni upravi ; 2004, 1, 
ISSN 1408-0427). - Str. 513-537. 

1.16 Samostojnl znanstvenl sestavek V monografijl 

Ethnic minorities In Croatia and Slovenia / Mitja Zagar. 
V: Ethnic relations in South Eastern Europe / Nikolai Genov, ed. - Berlin; Sofia: 
Friedrich·Ebert·Stiftung: Free University Berlin, Institute of Eastern European 
Studies, 2004.· ISBN 954-8443-10-4. - Str. 66·96. 
E1 Pacto de Establlidad para Europa Surorienta1: su papel en el fomento de los 
derechos humanos y la protecci6n de las minodas nacionales / Mitja Zagar. 
V: Minodas nacionales y conflictos etnieos en Europa del Este / Carmen 
Gonzalez Enriquez (ur.). - Madrid: Universidad Nacional de Educaci6n a 
Distancia : Instituto Universitario General Gutierrez Mellado, 2004. - (Estudio de 
la Uned). - ISBN 84-362-4939-9. - Str. 157-179. 

1.17 Samoslojnl strokovnl sestavek v monografijl 

Slowenlen / Autoren: Dario Apollonio ... [et al. J ; Fachredaktion: Sonja Novak 
Lukanovic, Boris jesih, Vladimir Klemencic. 
V: Minderheiten und grenzDberschreitende Zusammenarbeit im Alpen-Adria
Raum / [Redaktionsgruppe Stefan Bockler ... let a1.J. - Trient: 
Arbeitsgemeinschaft Alpen-Adria, Autonome Region Trentino-SDdtiroI, 2004.
Str. 281-338. 
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1.22 Intervju 

Okvir za uveljavijanje slovenske kulture / Mitja Zagar. 
V: Koroski koledar ... - ISSN Y500-181l. - (2004), str. 177-179. 

2.01 Znanstvena monografija 

The former Yugoslavia's diverse peoples : a reference sourcebook / Matjai 
KlemenCic and Mitja Zagar. - Santa Barbara, Ca. : ABC-CLlO, 2004. - XX, 426 str. -
(Ethnic diversity within nations); ISBN 1-57607-294-0 (hc); ISBN 1-85109-547-0 

3.25 Druga Izvedena dela 

The formerYugos1avia's diverse peoples, a reference sourcebook : a panel dis
cussion on the occasion of the new book by Matjai KlemenCic & Mitja Zagar / 
organized by The Slovenian scientific institut in Vienna and Austrian science 
and Research liaison office Ljubljana, Office for social innovation, Vienna; pan
elists SaCir Fi!andra ... [et aLl. - Vienna, 2004 

Mentor prt dlploms1dh dellh 

Omejltve momosti prenosa nlzozems1dh In belgljsklh polltik na podorOCju 
mebklh drog, evtanazlje, prostitucije In zakonsklh zvez Istospolnlb partnerjev v 
prt1agojenl obllkl na slovensklh prtmertb : diplomsko dele / Matej Dornik. -
Ljubljana: [M. Dornik], 2004. - 126 f. 
prtmerjalnl federallzem : Evropska unija v primerjavi s tradicionalnimi federaci
jami in konfederacijami : diplomsko dele / Tina Ferle. - Ljubljana: [T. Ferlel, 
2004. - 78 f. 
Prtmerjava med lzvrSUno In zakonodajno oblastjo naJaponskem InJuful Korejl 
: diplomsko delo / Tornai Lisec. - Ljubljana : [T. Lisecl, 2004. - 94 f. 
Urejanje vpra!ianja drfavne meje med Repuhllko Slovenljo In Republlko 
HrvaSko : diplomska naloga / Sanja Brezinscak. - Ljubljana: [So Brezinscak], 
2004. - 109 f. 
Varstvo slovenske manj§lne v Republlkl Avstrtjl : diplomska naloga / Saso 
Mildavc. - Ljubljana: [So Mildavcl, 2004. - 75 f. 
Varstvo slovenske manj§lne v Republlkl Madiarskl : diplomska naloga / Monika 
Susa. - Ljubljana: [M. Susal, 2004. -112 f. + uv. pri!. 
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Komentor pri d1plomskih dellh 

Kltajska diaspora : primer Kitajcev v 510veniji : diplomsko delo / Martina 
Bofulin. - Rogailka 51atina : 1M. Bofulin]. 2004. - 123 f. 
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NOTES FOR CONTRIBUTING AUTHORS 

Treatises and Documents, The Journal of Ethnic Studies (Razprave in gradivo, RIG) 
welcomes the submission of articles, other materials and documems on ethnic and 
minority studies - more specifically on ethnicity, racial and ethnic relations, ethnic iden
tity, nationalism, xenophobia, protection of (ethnic, national) minorities, migration, mut
liculruralism and related subjects. Manuscripts should be sent to: 

Razprave in gradivo / Treatises and Documents 
Institute for Ethnic Studies 
Erjavceva 26 
51-1000 Ljubljana, SLOVENIA 

Manuscripts are normaly received with the understanding that their contents are 
original, unpublished material and are not being submitted for publication elsewhere. 

Manuscripts are reviewed. Manuscripts are referred to specialist readers for anony
mous comment before a decision is made on publication. 

MANUSCRIPTS AND FORMAT 

Authors are requested to submit three double-spaced, typed copies of manuscripts. 
Each page of manuscripts, including tables, schemes, figures, maps, references and 
notes, should be numbered with margins on all four sides of at least 2 cm. Tables, 
schemes, figures and maps should be printed separately from the text, each on a sepa
rate sheet of paper. Places where they belong to in the text must be marked. Title, author 
name(s) and a brief biographical note on each author should be typed on a separate 
page. Full contact details for the author(s) should be supplied. An electronic version of 
the manuscript should be sent bye-mail, or by posting a 3,5" diskette (preferably in IBM 
format). Authors must indicate which format and word processor (computer program) 
are used. Tables, schemes, figures and maps should be saved in separate files and not 
embedded in the text. 

The preferred length for articles is between 5,000 and 12,000 words. Other contribu
tions (Research reports and papers, Review articles, Interviews) should not exceed 4,000 
words and book reviews should not exceed 1,500 words. All contributions must be typed 
double-spaced. The RJG reserves the right to allow Lhe said limits to be exceeded, 
depending on the nature of the contribution. 

Authors are requested to attach an ABSTRACT (10-20 lines, up to 200 words) in 
English, stating preCisely the topic under consideration, Lhe method of argument using 
in addressing the topic, and the conclusion reached. Abstracts are not required for 
Debates and Book Reviews. 

A manuscript not presented in accordance with these guidelines will not undergo the 
reviewing process. It will be returned to the author for appropriate modifications. 

J 
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NOTES AND REFERENCES 

A limited number of explanatory and bibliographic endnotes are permitted. Notes 
should be indicated serially within the paper. Endnotes should not be used for citations. 

Manuscripts should foUow the conventional guidelines of the style of footnotes, end
notes and citations. It is recommended that authors use the following method in the text: 
(Author year: page). References co more than one publication by the same author in the 
same year should be distinguished alphabetically by a, b, c etc. Where there are no 
named authors, the name of the appropriate body or the title of the referred material 
should be placed in parentheses instead. 

The alphabetical listing of all References should be placed at the end of the text. Only 
works referred to in the text should be listed and conversely, all references given in the 
text must appear in the lisling. The full names of all authors (initials only for the possible 
middle name) should be used in the listing. 

The style of references is as follows: 

. for books: 

Author's family name, name (year) Title of the book, Location: Publisher . 

. for chapters andlor articles in books: 

Author's family name, name (year) "Tide of the chapter/article" - in Editor's family 
name, name (ed/eds) Tille of the book, Location: Publisher: pages from - to. 

- for articles in journals and newspa[)ers: 

Author's family name, name (year) "Tille of the article" - in journal / Newspaper, VoL, 
No. : pages from - to. 

PROOFS AND CORRECTIONS 

The RIG reserves the right (Q edit or otherwise al ter contributions, but authors will 
receive proofs for approval before the publication whenever chis right is exercised sub
stantially. 

Every auchor of a manuscript accepted for publication will receive page proofs for 
correction. The deadline to return them to the Editor will be indicated. Extensive changes 
will be charged to the author and will probably result in the article being delayed to a 
later issue. 

AUTHOR ISSUES 

Authors receive two complementary copies of the issue in which their contribution 
appears and 25 offprints of their article. 

COPYRIGHT 

It is a condition of publication that authors vest copyright in their articles, including 
summaries and abstracLS, in the institute for Ethnic Studies. Authors may use the article 
elsewhere after publication without prior permission from the Institute, provided that 
acknowledgement is given to the RIG as the original source of publication and that 
Institute for Ethnic Studies is notified so that our records show that its use is properly 
authorized . 
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