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Pogovor o monografiji 
SPLOŠNI POLOŽAJ MLADIH V SLOVENSKEM ZAMEJSTVU, 

ki je potekal v organizaciji Inštituta za narodnostna vprašanja in Slovenske matice 
v sredo, 31. januarja 2018, z začetkom ob 11. uri v dvorani Slovenske matice 

v Ljubljani na Kongresnem trgu 8 
 

 
 

Odmevi v medijih 
 
1.  
Posnetek na televiziji Nova 24 TV: 
[Prispevek Slovenija] 31.01.2018 Nova24TV: Monografija Splošni ... 

▶ 3:04 
https://www.youtube.com/watch?v=mwB9C0LVbQA 
Pred 3 urami - Prenesel Nova24TV Slovenija 
[Prispevek Slovenija] 31.01.2018 Nova24TV: Monografija Splošni položaj mladih v 
slovenskem zamejstvu. 

2.  
Predstavitev monografije Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu na spletnem 
knjižnem portalu Bližji knjigi: 
http://www.blizjiknjigi.si/Knjige/Ogled/18235-splosni-polozaj-mladih-v-slovenskem-

zamejstvu 

Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu - JAK - Bližji knjigi 
www.blizjiknjigi.si/Knjige/.../18235-splosni-polozaj-mladih-v-slovenskem-zamejstvu 

1. Posnetek 
Gre za raziskavo o slovenski mladini, ki živi v štirih državah, sosedah Republike Slovenije. 
Kot takšna pa raziskava nima raziskovalnega pomena samo v okviru mladinskih študij, 

https://www.youtube.com/watch?v=mwB9C0LVbQA
https://www.youtube.com/watch?v=mwB9C0LVbQA
http://www.blizjiknjigi.si/Knjige/Ogled/18235-splosni-polozaj-mladih-v-slovenskem-zamejstvu
http://www.blizjiknjigi.si/Knjige/Ogled/18235-splosni-polozaj-mladih-v-slovenskem-zamejstvu
http://www.blizjiknjigi.si/Knjige/Ogled/18235-splosni-polozaj-mladih-v-slovenskem-zamejstvu
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:KTLe8-mvJB4J:www.blizjiknjigi.si/Knjige/Ogled/18235-splosni-polozaj-mladih-v-slovenskem-zamejstvu+&cd=5&hl=sl&ct=clnk&gl=si
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temveč tudi glede položaja slovenske narodne skupnosti v teh državah, in je tako 
relevantna za politiko slovenske države. 

3.  

Monografija "Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu" - Slovenci 
1. Posnetek 

Pred 18 ure - Monografija “Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu”. Avtor: 
adminkp Datum: Danes. V prostorih Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani je 
pod okriljem Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) in Slovenske matice minulo sredo 
potekala predstavitev prvega od predvidenih štirih delov ... 

Moja Slovenija, spletni portal 
http://www.slovenci.si/monografija-splosni-polozaj-mladih-v-slovenskem-zamejstvu/ 

Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu 

1.2.2018 

V prostorih Slovenske matice na Kongresnem trgu 8 v Ljubljani je pod okriljem Inštituta za 
narodnostna vprašanja (INV) in Slovenske matice minulo sredo potekala predstavitev prvega 
od predvidenih štirih delov raziskovalnega opusa na zelo aktualno in perečo temo položaja 
mladih zamejcev v Avstriji, Italiji ter na Madžarskem in Hrvaškem. Delo, ki je plod kar 
triletnega raziskovalnega projekta "Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni 
konteksti ter sodobni izzivi", je uredila sodelavka Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) dr. 
Vera Kržišnik-Bukić, ki je med drugim tudi odprla predstavitev in razpravo omenjene 
monografije. Kot je izpostavila Kržišnik-Bukićeva, bodo v naslednjih dveh mesecih 
postopoma izšle še tri samostojne publikacije, ki predstavljajo logično nadgradnjo tega 
projekta, saj se bodo nanašale na tematske vsebine identifikacijskih procesov, jezikovnega 
profila in participacije mladih v slovenskem zamejstvu. 

 

http://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSyaOD8obZAhUE2KQKHQFyBYcQFggoMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.slovenci.si%2Fmonografija-splosni-polozaj-mladih-v-slovenskem-zamejstvu%2F&usg=AOvVaw0o8WhNrBTDlOKiLXQG8XSo
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:v0WQcXVGbtQJ:www.slovenci.si/monografija-splosni-polozaj-mladih-v-slovenskem-zamejstvu/+&cd=2&hl=sl&ct=clnk&gl=si
http://www.slovenci.si/monografija-splosni-polozaj-mladih-v-slovenskem-zamejstvu/
http://www.slovenci.si/wp-content/uploads/2018/02/Foto1-e1517495502732.jpg
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Ob predstavitvi monografije so svoje misli predstavili (z leve proti desni): dr. Vera Kržišnik – 
Bukić, mag. Milan Obid in dr. Maja Mezgec. 

Poleg Kržišnik – Bukićeve, ki je bila vodja omenjenega projekta, so pri projektu sodelovali 
tudi drugi sodelavci vseh štirih inštitutov, in sicer: dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Sonja Novak 
Lukanović, dr. Barbara Riman, dr. Mojca Medvešek (vsi INV), dr. Štefka Vavti, mag. Milan 
Obid (oba Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu - SZI), mag. Martina Piko-Rustia (Slovenski 
narodopisni inštitut Urban Jamnik v Celovcu - SNIUJ), dr. Devan Jagodic in dr. Zaira Vidau 
(oba Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu - SLORI). Kot je razvidno, gre za rezultat skupnih 
naporov strokovnjakov vseh inštitucij pri nas, ki se ukvarjajo s to tematiko. 

Monografija sicer ni prvi raziskovalni projekt, ki bi se ukvarjal s problematiko mladine v 
zamejstvu, je pa vsekakor najbolj celovit in poglobljen doslej, je v uvodu poudarila Kržišnik-
Bukićeva. Ob tem je izpostavila dejstvo, da med drugim zajema tudi mladino v Porabju in na 
Hrvaškem, ki doslej ni bila temeljiteje obravnavana. Metodološko jedro na 318 straneh 
objavljenega raziskovalnega dela sestavlja obsežen nabor kar 240 anket in 24 poglobljenih 
intervjujev, ki so jih raziskovalci opravili v vseh štirih manjšinskih skupnostih. Pri izbiri 
anketirancev in intervjuvancev so upoštevali tri kriterije: spolna uravnoteženost (moški in 
ženske v enakem številu), trislojno starostno strukturiranost (od 15 do 19 let, od 20 do 24 let 
in od 25 do 29 let) ter manjšinsko teritorialno prisotnost. 

 
Ob koncu je spregovoril tudi pravnik in raziskovalec slovenstva zunaj Slovenije dr. Dejan 

Valentinčič. 

Kaj torej najbolj zaposluje oziroma skrbi slovensko mladino, ki živi onkraj meja lastne 
domovine? Jedrnato bi na to na videz enostavno vprašanje, ki pa ima celo vrsto kompleksnih 
(pod)odgovorov, lahko odgovorili, da se zamejska mladina ukvarja z zelo podobnimi 
vprašanji kot njihovi vrstniki v Sloveniji in drugod širom Evropske unije. "Bojazni pred vojno in 
sorodnimi družbenimi konflikti, pred širjenjem in različnimi dejanskimi oblikami 
vsakovrstnega nasilja po svetu in v lastnem okolju, pred prisotnimi pretečimi ekološkimi 

http://www.slovenci.si/wp-content/uploads/2018/02/Foto2-e1517495367317.jpg
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nevarnostmi svetovnih razsežnosti, pred aktualno in v razvijajočih se družbenoekonomskih 
odnosih pričakovano tesnobno problematiko zaposlovanja, ki v svet sili tudi v Sloveniji zlasti 
mlajše, predstavljajo glavna področja zaskrbljenosti," je v publikaciji zapisala njena urednica. 

Sogovorniki na dogodku, med njimi so bili poleg Kržišnik-Bukićeve še dr. Maja Mezgec 
(SLORI), dr. Dejan Valentinčič (Fakulteta za uporabne družbene študije), dr. Janez Dular in 
mag. Milan Obid (SZI), so se strinjali, da je vprašanje položaja mladih v slovenskem zamejstvu 
toliko bolj pereče, ker gre za "manjšino znotraj manjšine". To je hkrati razlog in posledica 
dejstva, da se mladi zamejci praviloma ne zanimajo pretirano za ohranjanje slovenske 
narodnostne in kulturne identitete. 

Kot je denimo povedal Obid, se je v raziskavi pokazalo, da mlade koroške Slovence 
manjšinska problematika sicer zanima ter da v pogovoru izražajo skrb za slovensko kulturno 
in nacionalno identiteto (izrazili so denimo prepričanje, da bodo slovenski jezik prenesli tudi 
na svoje potomce), vendar pa po drugi plati ne kažejo zanimanja za delo v manjšinskih 
organizacijah. Razlog je po njihovem prevelik generacijski razkorak, saj naj bi bili tamkajšnji 
funkcionarji pretežno "starejši moški", s katerimi so tako ali drugače nekompatibilni, kar 
seveda še povečuje njihovo socialno alienacijo. 

 
Med povabljenimi sogovorniki je bil tudi dr. Janez Dular (levo), ki je v prvi Vladi Republike 

Slovenije opravljal funkcijo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. 

Dr. Maja Mezgec je v povezavi s položajem mladih v tržaški, goriški in videmski pokrajini 
dejala, da se ti ukvarjajo z vprašanji prekarnosti in ekonomske negotovosti. Zaradi tega se, 
podobno kot njihovi italijanski vrstniki, osamosvajajo relativno pozno, saj jih kar 70 
odstotkov še zmeraj živi pri starših. Dodaten razlog za poglabljanje vrzeli med njimi in 
njihovimi italijanskimi vrstniki pa je po njenem tudi jezikovni razdor, kajti v italijanskih šolah 
ne poučujejo slovenskega jezika, zaradi česar italijanska mladina slovenščine ne razume niti 
pasivno. 

http://www.slovenci.si/wp-content/uploads/2018/02/Foto4-e1517495650465.jpg
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Med proučevanjem položaja mladih v različnih zamejskih skupnostih se je pokazalo tudi, da 
ne gre za homogeno kategorijo, saj se mladina po izraženih stališčih močno razlikuje glede na 
državo, v kateri živi. Tako se mladi, podobno kot njihovi vrstniki drugod, resda le malo ali 
skoraj nič ne zanimajo za politična vprašanja, vendar pa so njihova ideološka izhodišča 
močno različna. Mladi v slovenskem Porabju so svoja ideološka stališča denimo opredelili kot 
desnosredinska, medtem ko so njihovi vrstniki v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem izrazili bolj 
leve oziroma sredinske politične pozicije. Zaradi tega so sodelujoči na razpravi strinjali, da je 
pavšalno oziroma skupinsko preučevanje mladine onkraj slovenskih meja nemogoče, pa 
čeprav naj bi šlo za enotno starostno in družbeno kategorijo. "To ugotovitev mora na znanje 
vzeti tudi vlada, ko se loteva obravnave zamejske problematike," je še dejala Kržišnik-
Bukićeva. 

Podobnega mnenja je bil tudi dr. Dejan Valentinčič, ki je porajajočo razpravo zaokrožil 
nekoliko hudomušno. "Gre za delo, ki je po moji oceni tudi širše družbeno koristno," je dejal 
Valentinčič in sklenil: "Zato naj bo tudi podlaga za nadaljnje politično odločanje. Hkrati pa 
upam, da bodo izsledki o politični participaciji prišli tudi na uho strankarskim podmladkom." 

4.  
Novica | Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 

1. Posnetek 
Pred 11 ure - Državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu 
dr. Aleksandra Pivec se je včeraj, 31. januarja 2018, udeležila predstavitve monografije 
»Splošno položaj mladih v slovenskem zamejstvu«, ki je potekala v organizaciji Inštituta za 
narodnostna vprašanja in Slovenske matice v ... 

http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3619/ 

 
1.2.2018 
Državna sekretarka na Uradu Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Aleksandra 

Pivec se je včeraj, 31. januarja 2018, udeležila predstavitve monografije »Splošno položaj 

mladih v slovenskem zamejstvu«, ki je potekala v organizaciji Inštituta za narodnostna 

vprašanja in Slovenske matice v Ljubljani. 

•  

http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3619/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:bNgUDHSGVU4J:www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3619/+&cd=8&hl=sl&ct=clnk&gl=si
http://www.uszs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/3619/
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Monografija je izšla novembra 2017 in je rezultat triletnega znanstvenoraziskovalnega 

projekta »Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi«. 

Pri projektu so sodelovali raziskovalci zamejskih inštitutov Slovenskega raziskovalnega 

inštituta (SLORI) iz Trsta, Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenskega 

narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ), oba iz Celovca, ter Inštituta za narodnostna 

vprašanja iz Ljubljane. To je prva izmed štirih monografij, ki bodo obravnavale to tematiko. 

 »Od vitalnosti manjšine (njene številčnosti, kvalitativne organiziranosti, dejanske rabe 

maternega jezika v čim več javnih govornih položajih), razumevanja, pomoči in podpore 

matične države (Italije, Avstrije, Madžarske, Hrvaške) in države matičnega naroda (Slovenije) 

ter še od kakšnih drugih specifičnih okoliščin, pomembnih bodisi za vzdrževanje in negovanje 

ali za postopno spontano opuščanje slovenske manjšinske identitetne, mentalne in čustvene 

navezanosti, je in bo odvisno preživetje slovenstva v zamejstvu. Mladi v slovenskem 

zamejstvu, ki se po vseh štirih zamejstvih sicer zavedajo svoje lastne potencialne vloge v teh 

procesih, v vrtincih današnjih kolektivnih identitet ne izkazujejo soodgovornosti in 

posebnosti, ki sta bili vsekakor močneje izraženi pri generacijah njihovih staršev in 

prastaršev. Le prihajajoči čas bo lahko dejansko pričal o tem, kako bodo današnji mladi, ki 

stopajo v manjšinsko ospredje, vplivali na vzdrževanje tudi s slovenstvom strukturiranih 

generacij svojih otrok in vnukov« je bil splošen zaključek glede perspektive. 

5. 
 
Predstavitev Izsledkov o splošnem položaju mladih v slovenskem ... 
https://www.sgz.at/.../predstavitev-izsledkov-o-sploshnem-polozhaju-mladih-v-slovens... 

1. Posnetek 
Pred 3 dnevi - Zadnji januarski dan je organizaciji Inštituta za narodnostna vprašanja in 
Slovenske matice s sedežem na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal pogovor o monografiji 
splošnega položaja mladih v slovenskem zamejstvu. Prireditve sta se udeležila tudi 
predstavnika Slovenske  

https://www.sgz.at/news/detail/sl/predstavitev-izsledkov-o-sploshnem-polozhaju-mladih-v-slovenskem-zamejstvu1
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:rsUfFpbZaaoJ:https://www.sgz.at/news/detail/sl/predstavitev-izsledkov-o-sploshnem-polozhaju-mladih-v-slovenskem-zamejstvu1+&cd=4&hl=sl&ct=clnk&gl=si


7 
 

 

https://www.sgz.at/news/detail/sl/predstavitev-izsledkov-o-sploshnem-polozhaju-
mladih-v-slovenskem-zamejstvu1 
 
Predstavitev Izsledkov o splošnem položaju mladih v slovenskem zamejstvu 
Objavljeno: 2.2.2018  
 

 
 
Zadnji januarski dan je organizaciji Inštituta za narodnostna vprašanja in Slovenske matice s 
sedežem na Kongresnem trgu v Ljubljani potekal pogovor o monografiji splošnega položaja 
mladih v slovenskem zamejstvu. Prireditve sta se udeležila tudi predstavnika Slovenske 
gospodarske zveze v Celovcu, predstavnik upravnega odbora Franz Kelih ter strokovna 
sodelavka Ines Stupica, ki med drugim pokriva tudi področje za mladino. 

 
Monografija je izšla lani konec novembra in je rezultat triletnega temeljnega 
znanstvenoraziskovalnega projekta Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni 
kontekst ter sodobni izzivi, ki so ga izvedli raziskovalci treh zamejskih znanstvenih inštitutov: 
Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) iz Trsta, Slovenskega znanstvenega inštituta 
(SZI) in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ), obeh iz Celovca, ter 
inštituta za narodnostno-manjšinskega vprašanja. 

 
Predstavitev je otvoril Janez Stergar, ki je navzoče pozdravil in poudaril pomembnost teh 
izsledkov. 

Splošni zaključek glede perspektive je sledeč: Od vitalnosti manjšine (njene številčnosti, 
kvalitativne organiziranosti, dejanske rabe maternega jezika v čim več javnih govornih 
položajih), razumevanja, pomoči in podpore matične države (Italije, Avstrije, Madžarske, 
Hrvaške) in države matičnega naroda (Slovenije) ter še od kakšnih drugih specifičnih 
okoliščin, pomembnih bodisi za vzdrževanje in negovanje ali za postopno spontano 
opuščanje slovenske manjšinske identitetne mentalne in čustvene navezanosti, je in bo 
odvisno preživetje slovenstva v zamejstvu. Mladi v slovenskem zamejstvu, ki se po vseh štirih 
zamejstvih sicer zavedajo svoje lastne potencialne vloge v teh procesih, v vrtincih današnjih 
kolektivnih identitet ne izkazujejo soodgovornosti in pretirane pripravljenosti za ohranjanje 
svoje slovenske narodnostne posebnosti, ki sta bili vsekakor močneje izraženi pri generacijah 
njihovih staršev in prastaršev. Le prihajajoči čas bo lahko dejansko pričal o tem, kako bodo 
današnji mladi, ki stopajo v manjšinsko ospredje, vplivali na vzdrževanje tudi s slovenstvom 
strukturiranih generacij svojih otrok in vnukov. 

V pogovoru ob predstavitvi sta spregovorila tudi dr. Janez Dular, minister za Slovence v 
zamejstvu in po svetu v prvi Vladi Republike Slovenije ter dr. Dejan Valentinčič, raziskovalec 
slovenstva zunaj Slovenije. Prireditve se je udeležila tudi državna sekretarka na Uradu Vlade 
RS za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Aleksandra Pivec, ki je dejala, da je usmeritev dela 
z velikim poudarkom na mlade, zagotovo področje, ki mu je vredno posvetiti veliko 
pozornost. 

6. 

https://www.sgz.at/news/detail/sl/predstavitev-izsledkov-o-sploshnem-polozhaju-mladih-v-slovenskem-zamejstvu1
https://www.sgz.at/news/detail/sl/predstavitev-izsledkov-o-sploshnem-polozhaju-mladih-v-slovenskem-zamejstvu1
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"Slovenstvo sloni na mladih" - Slovenci-Vesti - Volksgruppen Übersicht 

1. Posnetek 
Pred 3 dnevi - Raziskovalci Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) iz Trsta, 
Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban 
Jarnik (SNIUJ) ter Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane so izdali monografijo: 
„Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu“. 

Spletni portal    http://volksgruppen.orf.at/slovenci  

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2893308/ 

02.02.2018 

Raziskovalci Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) iz Trsta, Slovenskega 
znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ) 
ter Inštituta za narodnostna vprašanja iz Ljubljane so izdali monografijo: „Splošni položaj 
mladih v slovenskem zamejstvu“. 

Monografija z naslovom „Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu“ je rezultat in 
nasledek triletnega temeljnega znanstvenoraziskovalnega projekta Mladi v slovenskem 
zamejstvu. Družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, ki so ga izvedli in pred dobrim 
letom dokončali raziskovalci treh zamejskih znanstvenih inštitutov: Slovenskega 
raziskovalnega inštituta (SLORI) iz Trsta, Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in 
Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ), obeh iz Celovca, ter Inštituta za 
narodnostna vprašanja iz Ljubljane kot osrednjega slovenskega znanstvenega inštituta za 
narodnostno-manjšinska vprašanja. 

Urednica publikacije je Vera Kržišnik–Bukić. Znanstvena svetnica je raziskovalka na Inštitutu 
za narodnostna vprašanja v Ljubljani. Sodelujoči na predstavitvi monografije so se strinjali, 
da je pavšalno oz. skupinsko preučevanje mladine onkraj slovenskih meja nemogoče, pa 
čeprav naj bi šlo za enotno starostno in družbeno kategorijo. „To ugotovitev mora na znanje 
vzeti tudi vlada, ko se loteva obravnave zamejske problematike,“ je ocenila urednica, 
znanstvena svetnica Vera Kržišnik-Bukić. 

Glede na obseg, metodološko jedro na 318 straneh objavljenega raziskovalnega dela in 240 
anket in 24 poglobljenih intervjujev, ki so jih raziskovalci opravili v vseh štirih manjšinskih 
skupnostih, Vera Kržišnik-Bukić uvodoma pojasnjuje zasnovo projekta Mladi v slovenskem 
zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi. 

 

7. 
 

Sotočja, Radio Slovenija, 1. program  
Datum: 5. feb. 2018 
http://4d.rtvslo.si/arhiv/sotocja/174518194 
Dolžina: 59 min. 48 s. 

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2893308/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:T3I8nJwgl8QJ:volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2893308/+&cd=9&hl=sl&ct=clnk&gl=si
http://volksgruppen.orf.at/slovenci
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2893308/
http://4d.rtvslo.si/arhiv/sotocja/174518194
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Povp. čas poslušanja: 3 min. 54 s. 
 
Kakšen je položaj mladih v slovenskem zamejstvu, kako razmišljajo, kakšne so njihove 

vrednote? Odgovore ponuja monografija o splošnem položaju mladih v slovenskem 

zamejstvu. Pred volitvami v koroški deželni zbor gostimo Štefana Merkača, kandidata 

Zelenih, ki kljub četrtemu mestu na listi verjame v uspeh. Po več kot desetletnem trudu so 

slovenske agrarne skupnosti na Tržaškem dosegle, da je italijanski parlament z zakonom 

zaščitil skupno vaško lastnino oziroma jusarsko zemljo. Predstavljamo pa tudi Mura Raba 

Tour, še en čezmejni turistični projekt, ki bo približal Porabje in spodbudil njegov razvoj. 

Mladi v slovenskem zamejstvu - Radio prvi - MMC 
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/sotocja-157/ 

1. Posnetek 
8. 

 
Sotočja  
7. februar 
Poslušaj v živo  
Mladi v slovenskem zamejstvu – manjšina v manjšini  
Kaj kaže raziskava o družbenih in kulturnih kontekstih ter sodobnih izzivih mladih v 
zamejstvu? Kaj napoveduje Štefan Merkač, kandidat Zelenih na koroških deželnih volitvah? 
Zakaj je pomembna jusarska zemlja? Kaj prinaša projekt Mura Raba Tour? 
05. 02. 2018  
 
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/sotocja-157/   
 
Poslušaj (59:48)  
 
Kakšen je položaj mladih v slovenskem zamejstvu, kako razmišljajo, kakšne so njihove 
vrednote? Odgovore ponuja monografija z naslovom “Splošni položaju mladih v slovenskem 
zamejstvu”, nastala v okviru širše raziskave o družbenih in kulturnih kontekstih ter sodobnih 
izzivih mladih v slovenskem zamejstvu. 
Mladi so v starajoči se populaciji manjšina. Tako lahko govorimo tudi o manjšini v manjšini, je 
na predstavitvi prve od štirih monografij  dejala urednica doktorica Vera Kržišnik Bukić in ob 
tem opozorila na različne razmere, tako da ne morejo govoriti o enotnem zamejstvu, temveč 
o več zamejstvih. Razmere so v marsičem podobne v Italiji in Avstriji ter na drugi strani na 
Madžarskem in Hrvaškem. 
Raziskava je med drugim pokazala, da je mladim ( od 15 do 29 let) večjezičnost 
pomembnejša kot narodna pripadnost in razvoj slovenske skupnosti. Toda, ob tem so možne 
različne interpretacije, opozarja raziskovalec iz Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) v 
Celovcu Milan Obid. 
Poleg pragmatičnega odločanja mladih se vprašanje narodne identitete vse bolj povezuje s 
skrajnim desnim populističnim govorom, je prepričan Obid, ki ob tem opozarja tudi na velik 
pomen socialne kontinuitete, za vprašanje prednikov in naslednikov: 
“Enostavno ni res, da se mladi učijo slovensko in se trudijo za slovenščino, imajo namen 
svoje otroke naučiti slovensko samo zaradi pragmatičnih razlogov.” 

https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/sotocja-157/
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:StSpwTykVxkJ:https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/sotocja-157/+&cd=5&hl=sl&ct=clnk&gl=si
https://radioprvi.rtvslo.si/sotocja
https://radioprvi.rtvslo.si/2018/02/sotocja-157/
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Doktorica Maja Mezgec  iz Slovenskega raziskovalnega inštituta iz Trsta (SLORI), ki je prav 
tako sodeloval v raziskavi, meni, da je večjezičnost med mladimi danes pač popularna. Ob 
tem pa opozarja na problem večjezičnosti prostora, ki je na Tržaškem ni zaznati. Slovenščina 
je omejena na določena območja. 
“Če se sprehodite po Trstu, boste le redko videli napis, ki ni v italijanskem ali angleškem 
jeziku. Slovenščino bolj poredko srečamo.” 
In kaj je pokazala raziskava med mladimi v hrvaškem delu zamejstva? Doktorica Barbara 
Riman, vodja enote INV-ja na Reki, med drugim opozarja na vse večjo težavo. 
“Število rojakov in govorcev slovenščine nenehno upada”. 
Zato tudi vzorec raziskave ni ravno reprezentativen. 
Tako kot v drugih državah je tudi na Hrvaškem višja izobrazbena raven v primerjavi z ostalim 
prebivalstvom. Hierarhija vrednot je podobna, kot jo imajo vrstniki na Hrvaškem, ločijo pa se 
po manjši religioznosti in levo usmerjenih političnih stališčih. Več o raziskavi, v kateri so 
sodelovali Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane, SLORI iz Trsta ter SZI in Slovenski 
narodopisni inštitut Urban Jarnik iz Celovca, lahko slišite v tokratnih Sotočjih. 
Mesec dni pred volitvami v koroški deželni zbor gostimo kandidata Zelenih Štefana Merkača. 
Njegovo ime je na listi na četrtem mestu, saj tako določajo pravila oziroma statut stranke, 
pojasnjuje. Kljub temu pa verjame v uspeh, ne sicer tako velik kot na prejšnjih volitvah pred 
petimi leti. 
“Prepričan sem, da bomo ostali v deželnem zboru. je pa seveda vprašanje, ali bomo 
povabljeni v koalicijo. Nova ustava omogoča, da smo tudi s štirimi mandati povabljeni k 
sodelovanju in če bo temu tako, bi lahko bil tudi v deželnem zboru.” 
Po več kot desetletnem trudu so slovenske agrarne skupnosti na Tržaškem dosegle 
pomembno zmago. Italijanski parlament je z zakonom zaščitil skupno vaško lastnino oziroma 
jusarsko zemljo, zelo pomembno za rojake v Furlaniji Julijski krajini. Tudi o tem lahko več 
slišite v tokratni oddaji. Predstavljamo pa še Mura Raba Tour, čezmejni projekt, ki naj bi 
približal Porabje in spodbudil njegov razvoj. Kaj vse načrtujejo v okviru nekaj manj kot 
800.000 evrov vrednega turističnega in kulturnega projekta pojasnjuje Simon Balažic, 
direktor TV As iz Murske Sobote. 
 
9. 

Lucija Kavčič, Matic Štojs Lomovšek, Arhiv Demokracije: Raziskava: Položaj mladih zamejcev 
Demokracija, Ljubljana, letn. 23, št. 6, 8.2.2018, str. 38-39 

 
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/2018/Lucija%20Kav%C4%8Di%C4%8D%20Matic%

20%C5%A0tojs%20Lomov%C5%A1ek%20Polo%C5%BEaj%20mladih%20zamejcev%20Demo

kracija%20Ljubljana%20letn%2032%20%C5%A1t%206%208%202%202018%20%20str%203

8_39.pdf 

http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/2018/Lucija%20Kav%C4%8Di%C4%8D%20Matic%20%C5%A0tojs%20Lomov%C5%A1ek%20Polo%C5%BEaj%20mladih%20zamejcev%20Demokracija%20Ljubljana%20letn%2032%20%C5%A1t%206%208%202%202018%20%20str%2038_39.pdf
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/2018/Lucija%20Kav%C4%8Di%C4%8D%20Matic%20%C5%A0tojs%20Lomov%C5%A1ek%20Polo%C5%BEaj%20mladih%20zamejcev%20Demokracija%20Ljubljana%20letn%2032%20%C5%A1t%206%208%202%202018%20%20str%2038_39.pdf
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/2018/Lucija%20Kav%C4%8Di%C4%8D%20Matic%20%C5%A0tojs%20Lomov%C5%A1ek%20Polo%C5%BEaj%20mladih%20zamejcev%20Demokracija%20Ljubljana%20letn%2032%20%C5%A1t%206%208%202%202018%20%20str%2038_39.pdf
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/2018/Lucija%20Kav%C4%8Di%C4%8D%20Matic%20%C5%A0tojs%20Lomov%C5%A1ek%20Polo%C5%BEaj%20mladih%20zamejcev%20Demokracija%20Ljubljana%20letn%2032%20%C5%A1t%206%208%202%202018%20%20str%2038_39.pdf
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10. 

VEČER, Maribor 
Manjšina v manjšini. Zvezdana Bercko. Večer, priloga V soboto, 10.2.2018, str. 22-23 
Mladi v slovenskem zamejstvu 
Večer, priloga V soboto, 10. februar 2018,  
https://www.vecer.com/manjsina-v-manjsini-6400291 
 
Zvezdana Bercko: Manjšina v manjšini. Mladi v slovenskem zamejstvu, str. 22-23  
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/2018/Manj%C5%A1ina%20v%20manj%C5%A1ini
_%20Mladi%20v%20slovenskem%20zamejstvu%20Zvezdana%20Bercko%20Ve%C4%8Der%
20priloga%20V%20soboto%2010%202%202018%20%20str%2022_23.pdf 

https://www.vecer.com/manjsina-v-manjsini-6400291
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/2018/Manj%C5%A1ina%20v%20manj%C5%A1ini_%20Mladi%20v%20slovenskem%20zamejstvu%20Zvezdana%20Bercko%20Ve%C4%8Der%20priloga%20V%20soboto%2010%202%202018%20%20str%2022_23.pdf
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/2018/Manj%C5%A1ina%20v%20manj%C5%A1ini_%20Mladi%20v%20slovenskem%20zamejstvu%20Zvezdana%20Bercko%20Ve%C4%8Der%20priloga%20V%20soboto%2010%202%202018%20%20str%2022_23.pdf
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/2018/Manj%C5%A1ina%20v%20manj%C5%A1ini_%20Mladi%20v%20slovenskem%20zamejstvu%20Zvezdana%20Bercko%20Ve%C4%8Der%20priloga%20V%20soboto%2010%202%202018%20%20str%2022_23.pdf
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/2018/Manj%C5%A1ina%20v%20manj%C5%A1ini_%20Mladi%20v%20slovenskem%20zamejstvu%20Zvezdana%20Bercko%20Ve%C4%8Der%20priloga%20V%20soboto%2010%202%202018%20%20str%2022_23.pdf
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Objavljeni so izsledki obsežne raziskave mladih v slovenskem zamejstvu, prvič so vključili 
tudi mlade na Hrvaškem in Madžarskem.  
Kako živijo mladi slovenskega porekla zunaj meja Republike Slovenije? V čem se razlikujejo 
od vrstnikov v državah, v katerih živijo, in vrstnikov v Sloveniji? Se še čutijo Slovence, koliko 
jezikov govorijo, kakšne so njihove perspektive? S temi vprašanji so se v raziskovalnem 
projektu z naslovom Mladi v slovenskem zamejstvu in podnaslovom Družbeni in kulturni 
konteksti ter sodobni izzivi med letoma 2013 in 2016 ukvarjali številni sodelavci Inštituta za 
narodnostna vprašanja v Ljubljani, Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu, 
Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v Celovcu in Slovenskega raziskovalnega 
inštituta v Trstu. Izsledke obsežne raziskave so objavili v zajetni knjigi, prvi od načrtovanih 
štirih, ki jo je uredila vodja projekta Vera Kržišnik-Bukić z Inštituta za narodnostna vprašanja. 
Zamejska mladina predstavlja relativno novo raziskovalno tematiko, za mlade iz Hrvaške in 
Madžarske je bila to sploh prva temeljitejša znanstvena obravnava. In če s pojmom mladi ni 
bilo večjih težav, v skladu z mednarodno uveljavljenimi smernicami so v raziskavo zajeli ljudi, 
stare od 15 do 29 let, je bilo težje opredeliti slovensko zamejstvo. "S slovenskim zamejstvom 
opredeljujemo sklenjen namišljen, neviden, izmuzljiv, v marsičem neenak pasovni obroč, ki 
ga velja razumevati in obravnavati dvojno: v geografsko-geopolitičnem smislu zajema 
zgodovinsko večinsko slovensko poselitveno ozemlje današnje Republike Slovenije, v 
človeškem smislu pa ljudi kot (domnevne) pripadnike slovenske narodne skupnosti," poda 
vodja projekta Vera Kržišnik-Bukić nekakšno integralno definicijo. 
 
Delež mladih pada 
V nadaljevanju piše, da je "prisotnost slovenstva med mladimi iz zgodovinskih (in drugih) 
razlogov popolnoma pričakovana, veliko močnejša in širše razprostranjena ter bolj 
artikulirana v slovenskih zamejstvih v Avstriji in Italiji (kot na Hrvaškem in Madžarskem), a 
imamo tudi tam heterogeno situacijsko sliko slovenstva. V Avstriji na naselitvenem prostoru 
avtohtone manjšine slovenstvo izrazito prednjači na južnem Koroškem, neprimerno šibkejše 
je na avstrijskem Štajerskem, kar je med drugim tudi posledica dolge dobe neupoštevanja 
pravic štajerskih Slovencev po drugi svetovni vojni. V Italiji lahko govorimo o močnem 
slovenstvu med mladimi v goriški in tržaški pokrajini, medtem ko je v videmski pokrajini 
identifikacija mladih predvsem lokalna. Na Hrvaškem slovenstvo nasploh ni bilo nikoli vajeno 
kakega manjšinskega položaja niti posebnega družbenega statusa, zato je v zadnjih dveh 
desetletjih tamkajšnja slovenska manjšina nov pojav že zanje same. V (slovenskem) Porabju 
na Madžarskem pa gre, socialno-geografsko gledano, za razmeroma majhno, a za razliko od 
Hrvaške za izrazito ruralno strnjeno etnično manjšinsko območje, kjer pa je slovenstvo pod 
močnim družbenim vplivom še bližine z Avstrijo." 
Raziskovalci so analizirali sodobne demografske značilnosti slovenskih narodnih manjšin 
nasploh in znotraj njih posebej mladih, družinske in bivanjske razmere ter državljanski status, 
izobraževanje mladih in njihovih staršev, trenutni status mladih, zaposlitvene možnosti in 
pripravljenost na selitev, verski in politični nazor mladih ter vrednostne opredelitve in 
orientacije. 
Ugotovili so, da v demografsko starajoči se Evropi položaj manjšin ni izjema. Splošni delež 
mladih v vseh štirih sosednjih državah, tako kot tudi v Sloveniji, nenehno upada. V tem 
pogledu je rekorderka Italija, ki ima najnižji delež mladih med državami EU. Znotraj vseh 
štirih slovenskih manjših, ki se prav tako krčijo, ostajajo tako mladi manjšina znotraj 
manjšine. 
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Pri družinskem življenju mladih v zamejstvu niso opazili bistvenih razlik v primerjavi z vrstniki 
v Sloveniji, oboji živijo v glavnem v istih ali zelo podobnih tipih družin. Te vse bolj zajemajo 
samo starše in otroke ter vse manj še stare starše, vse več je enostarševskih družin, med 
mladimi pa se tudi v zamejstvu poskušajo javno uveljavljati zakoni oziroma družine 
istospolnih. Raziskovalci so v vseh štirih zamejstvih ugotovili družinsko navezanost mladih na 
starše kot primarno dejstvo, ki se kaže zlasti kot podaljšano bivanje mladih pri starših. 
Najdlje, v povprečju še pri 30 in več letih, s starši živijo mladi na Hrvaškem in v Italiji. 
 
"Samoumevno" na slovensko gimnazijo 
Delež visoko izobraženih mladih je v vseh štirih obravnavanih zamejstvih približno enak. Na 
avstrijskem Koroškem je mlajša generacija koroških Slovencev po izobraženosti že pred tremi 
desetletji prehitela svoje nemško govoreče vrstnike. Ta trend se nadaljuje, ugotavlja 
raziskovalec Milan Obid s Slovenskega znanstvenega inštituta v Celovcu, tudi sam pripadnik 
slovenske mlajše generacije, in ga opisuje kot določen družbeni elitizem. Ta pojav številni 
mladi na Koroškem potrjujejo s tem, da vidijo slovensko gimnazijo v Celovcu kot 
"samoumevno" izbiro po končani osnovni šoli, kar še posebej velja za okolja, v katerih večina 
prebivalcev deli slovensko identiteto. Tipičen primer je gorska vas Sele. "Okolje je bilo tudi 
vseskozi slovensko, tako sosedje kot tudi sošolci. V Selah so vsi govorili slovensko. Če kateri 
izmed dvajsetih učencev ni razumel slovenščine, so ga drugi naučili in je v štirih letih tudi on 
znal slovensko," je povedal mladi anketiranec iz te vasi. Odločitev za vpis v slovensko 
gimnazijo v Celovcu je postala med slovensko govorečim prebivalstvom avstrijske Koroške 
tako pogosta, da se tisti mladinci, ki so hodili na druge šole, pogosto počutijo izključene iz 
narodne skupnosti, piše Milan Obid in navaja izjavo študentke: "Ker nisem hodila na 
slovensko gimnazijo, so nekateri pripomnili: 'To pa ne gre. Zakaj pa ti ne hodiš na slovensko 
gimnazijo?' Tudi če navidezno rečejo samo v šali: 'Hehehe, ti ja sploh nisi prava Slovenka.' To 
mi gre na živce." 
Raziskovalci so s primerjavo izobrazbene stopnje današnje mladine in njenih staršev želeli 
dobiti primerjavo nekaterih vidikov splošnega položaja dveh zaporednih zamejskih generacij, 
a niso dobili enotnega odgovora. Ugotavljajo, da imajo mladi danes boljše možnosti 
izobraževanja, kot so jih imeli njihovi starši, so pa sedaj izrazito zmanjšane možnosti 
zaposlovanja. Se pa strinjajo, da je sedanjim mladim omogočena mnogo večja mobilnost ne 
le znotraj lastne države, temveč tudi po Evropi in po svetu nasploh. 
Raziskava je pokazala, da so v mobilnostnem pogledu daleč najbolj proevropsko naravnani 
mladi zamejci na Hrvaškem, več kot 80 odstotkov bi se jih bilo pripravljenih za dlje časa 
preseliti, na Madžarskem je takih dobrih 70 odstotkov, v Italiji dve tretjini, v Avstriji pa samo 
malo več kot polovica. Ampak Slovenija bi bila zanimiva v glavnem le za mlade iz Hrvaške in 
Madžarske. "Ko vidim, da moji prijatelji v Sloveniji zaslužijo za dve tretjini manj, cene v 
trgovinah pa so skoraj enake, si ne morem predstavljati, kako to naredijo," je dejala mlada 
anketiranka iz Avstrije. 
Med mladimi v slovenskih zamejstvih so merili tudi za to raziskavo posebej izbranih 
dvaindvajset vrednot. Poleg običajnih, kot so družina, prijateljstvo, ljubezen, poštenost, mir v 
svetu, denar, delo, toleranca, solidarnost, ugled v družbi, varstvo okolja, in nekaterih, ki so 
zanimivejše za mlade (osebna rast, osebna samostojnost, odgovornost, angažiranost v 
družbi, dialog in komuniciranje, zabava), so dodali še vrednote, specifične in pomembne za 
razumevanje manjšinstva med mladimi v zamejstvih (večjezičnost, etnična pripadnost, razvoj 
slovenske manjšinske skupnosti). Rezultati so potrdili pričakovanja, da imajo mladi po vseh 
zamejstvih podobne primarne življenjske vrednote. Vsi so na prva mesta uvrstili družino, 
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prijateljstvo, ljubezen in poštenost, v drugi podskupini pa osebno rast, samostojnost in 
odgovornost. 
 
Od današnje mladine odvisne prihodnje generacije 
Večje razlike so se pokazale pri specifično manjšinskih vrednotah. Večjezičnost kot vrednoto 
najbolj cenijo mladi zamejci v Italiji in Avstriji. "Otroci, ki poznajo dva jezika, imajo tisti korak 
več od drugih, ker se lažje učijo novih jezikov, ker imajo bolj odprto mišljenje in se verjetno 
tudi lažje povezujejo na različne kulture in sprejemajo nove kulture, ker so sami zrasli v dveh 
različnih," pravi dijakinja iz Italije. 
Na Madžarskem so večjezičnost uvrstili v v sredino vrednostne lestvice, mladi na Hrvaškem 
pa celo v spodnji del. Vrednoti etnična pripadnost in razvoj slovenske manjšine pa sta se 
povsod znašli v spodnjem delu lestvice. "Mladi v slovenskem zamejstvu, ki se sicer zavedajo 
svoje lastne potencialne vloge v teh procesih, v vrtincih današnjih kolektivnih identitet ne 
izkazujejo soodgovornosti in pretirane pripravljenosti za ohranjanje svoje slovenske 
narodnostne posebnosti, ki sta bili vsekakor močneje izraženi pri generacijah njihovih staršev 
in prastaršev. Ta trend je posebej opazen na Hrvaškem in na Madžarskem, kjer kljub 
nekaterim spodbudam slovenstva med mladimi - v smislu narodne pripadnosti kot kolektivne 
zavesti - sploh ni," ugotavljajo raziskovalci. "Nekdo z mamine strani družine je bil iz Slovenije. 
Ne vem natančno, ker nikoli nismo o tem govorili. Nisem prepričana, ali s strani stare mame 
ali s strani starega očeta," je povedala anketiranka iz Hrvaške. 
Drugačna je situacija v slovenskem zamejstvu v Italiji in v Avstriji, kjer so opazna lastna 
prizadevanja mladih za krepitev položaja slovenskega jezika in slovenstva sploh v večinski 
družbi. Vendar "le prihajajoči čas bo lahko dejansko pričal o tem, kako bodo današnji mladi, 
ki stopajo v manjšinsko ospredje, vplivali na vzdrževanje tudi s slovenstvom strukturiranih 
generacij svojih otrok in vnukov", sklenejo raziskovalci. 
 
“Zakaj pa ti ne hodiš na slovensko gimnazijo? Ti sploh nisi prava Slovenka” 
 
Ko vidim, da moji prijatelji v Sloveniji zaslužijo za dve tretjini manj, cene v trgovinah pa so 
skoraj enake, si ne morem predstavljati, kako to naredijo 
 
Vprašanje, ki je specifično prav za to raziskavo, sta odnos do slovenstva oziroma 
ohranjanja slovenske etnične manjšine, ki je v spodnjem delu lestvice vrednot, in odnos do 
dvojezičnosti, ki je sicer višje vrednoten, vendar predvsem med anketiranimi v Italiji in 
deloma v Avstriji, kjer mladim prav znanje slovenskega jezika povečuje možnosti zaposlitve  
 
 Mladi iz zamejstva pogosto izkoristijo možnosti izobraževanja na univerzah v Sloveniji in 
izražajo visoko stopnjo pripravljenosti, da bi si, če bi bilo to potrebno, zaposlitev poiskali v 
Sloveniji 
 
“Imam starejšo sestro, ki študira v Ljubljani. zato sem se tudi jaz odločil, da bom odšel na 
študij v Slovenijo. Zato sem se odločil za učenje slovenskega jezika. Želim si, da bi se naučil 
vsaj nekaj slovenskega jezika, da ne pridem gor kot ... kot tepec.” 
(Dijak iz Hrvaške, ki ni slovenskega porekla)  
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11. 
»Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu«. INV. Porabje, Monošter, 15. februarja 
2018 - Leto XXVIII, št. 7, str. 5 
Predstavitev monografije 
http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_7.pdf  
 
V prostorih Slovenske matice je pod okriljem Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) in 
Slovenske matice pred kratkim potekala predstavitev prvega od predvidenih štirih delov 
raziskovalnega opusa na zelo aktualno in perečo temo položaja mladih zamejcev v Avstriji, 
Italiji ter na Madžarskem in Hrvaškem. Delo, ki je plod kar triletnega raziskovalnega projekta 
»Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi«, je uredila 
sodelavka Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) dr. Vera Kržišnik – Bukić, ki je med 
drugim tudi odprla predstavitev in razpravo omenjene  monografije. Kot je izpostavila 
Kržišnik – Bukićeva, bodo v naslednjih dveh mesecih postopoma izšle še tri samostojne  
publikacije, ki predstavljajo logično nadgradnjo tega projekta, saj se bodo nanašale na 
tematske vsebine identifikacijskih procesov, jezikovnega profila in participacije mladih v 
slovenskem zamejstvu. 
Poleg Kržišnik – Bukićeve, ki je bila vodja omenjenega projekta, so pri projektu sodelovali 
tudi drugi sodelavci vseh štirih inštitutov, in sicer: dr. Katalin Munda Hirnök, dr. Sonja Novak 
Lukanovič, dr. Barbara Riman, dr. Mojca Medvešek (vsi INV), dr. Štefka Vavti, mag. Milan 
Obid (oba Slovenski znanstveni inštitut v Celovcu - SZI), mag. MartinaPiko – Rustia  (Slovenski 
narodopisni inštitut Urban Jamnik v Celovcu - SNIUJ), dr. Devan Jagodic in dr. Zaira Vidau 
(oba Slovenski raziskovalni inštitut v Trstu - SLORI). Kot je razvidno, gre za rezultat skupnih 
naporov strokovnjakov vseh inštitucij pri nas, ki se ukvarjajo s to tematiko. 
Monografija sicer ni prvi raziskovalni projekt, ki bi se ukvarjal s problematiko mladine v 
zamejstvu, je pa vsekakor najbolj celovit in poglobljen doslej, je v uvodu poudarila Kržišnik – 
Bukićeva. Ob tem je izpostavila dejstvo, da med drugim zajema  tudi mladino v Porabju in na 
Hrvaškem, ki doslej ni bila temeljiteje obravnavana. Metodološko jedro na 318 straneh  
objavljenega raziskovalnega dela sestavlja obsežen nabor kar240 anket in 24 poglobljenih  
intervjujev, ki so jih raziskovalci 
opravili v vseh štirih manjšinskih manjšinskih skupnostih. Pri izbiri anketirancev in 
intervjuvancev so upoštevali tri kriterije: spolna uravnoteženost (moški in ženske v enakem 
številu), trislojno starostno strukturiranost (od 15 do 19 let, od 20 do 24 let in od 25 do 29 
let) ter manjšinsko teritorialno prisotnost.  
 

http://www.porabje.hu/pdf/2018/2018_7.pdf
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Slika: Med povabljenimi sogovorniki je bil tudi dr. Janez Dular (levo), ki je v prvi Vladi 
Republike Slovenije opravljal funkcijo ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu. 
 
Kaj torej najbolj zaposluje oziroma skrbi slovensko mladino, ki živi onkraj meja lastne 
domovine? Jedrnato bi na to navidez enostavno vprašanje, ki pa ima celo vrsto kompleksnih 
(pod) odgovorov, lahko odgovorili, da se zamejska mladina ukvarja z zelo podobnimi 
vprašanji kot njihovi vrstniki v Sloveniji in drugod širom Evropske unije.»Bojazni pred vojno in 
sorodnimi  družbenimi konflikti, pred širjenjem in različnimi dejanskimi oblikami 
vsakovrstnega nasilja po svetu in v lastnem okolju, pred prisotnimi pretečimi ekološkimi 
nevarnostmi svetovnih razsežnosti, pred aktualno in v razvijajočih se družbenoekonomskih 
odnosih  pričakovano tesnobno problematiko zaposlovanja, ki v svet sili tudi v Sloveniji zlasti 
mlajše, predstavljajo glavna področja zaskrbljenosti,« je v publikaciji zapisala njena urednica.  
Sogovorniki na dogodku, med njimi so  bili poleg Kržišnik – Bukićeve še dr. Maja Mezgec 
(SORI), dr. Dejan Valentinčič (Fakulteta za uporabne družbene  študije), dr. Janez Dular in 
mag. Milan Obid (SZI), so se strinjali, da je vprašanje položaja mladih v slovenskem zamejstvu 
toliko bolj pereče, ker gre za »manjšino znotraj manjšine«. To je hkrati razlog in posledica 
dejstva, da se mladi zamejci praviloma ne  zanimajo pretirano za ohranjanje slovenske 
narodnostne in kulturne identitete. Kot je denimo povedal Obid, se je v raziskavi pokazalo, 
da mlade koroške Slovence manjšinska problematika  sicer zanima ter da v pogovoru izražajo 
skrb za slovensko kulturno in nacionalno identiteto (izrazili so denimo prepričanje, da bodo 
slovenski jezik prenesli tudi na svoje potomce), vendar pa po drugi plati ne kažejo zanimanja 
za delo v manjšinskih organizacijah. Razlog je po njihovem prevelik generacijski razkorak, saj 
naj bi bili tamkajšnji funkcionarji pretežno »starejši  moški«, s katerimi so tako ali drugače 
nekompatibilni, kar seveda še povečuje njihovo socialno alienacijo. 
Dr. Maja Mezgec je v povezavi s položajem mladih v tržaški, goriški in videmski pokrajini 
dejala, da se ti ukvarjajo z vprašanji prekarnosti in ekonomske negotovosti. Zaradi tega se, 
podobno kot njihovi italijanski vrstniki, osamosvajajo relativno pozno, saj jih kar 70 
odstotkov še zmeraj živi pri starših. Dodaten razlog za poglabljanje vrzeli med njimi in 
njihovimi  italijanskimi vrstniki pa je po njenem tudi jezikovni razdor, kajti v italijanskih šolah 
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ne poučujejo slovenskega jezika, zaradi česar italijanska mladina slovenščine ne razume niti 
pasivno.  
Med proučevanjem položaja mladih v različnih zamejskih skupnostih se je pokazalo tudi, da 
ne gre za homogeno kategorijo, saj se mladina po izraženih stališčih močno razlikuje glede na 
državo, v kateri živi. Tako se mladi, podobno kot njihovi vrstniki drugod, resda le malo ali 
skoraj nič ne zanimajo za politična vprašanja, vendar pa so njihova ideološka izhodišča 
močno različna. Mladi v slovenskem Porabju so svoja ideološka stališča denimo opredelili kot 
desnosredinska, medtem  ko so njihovi vrstniki v Italiji, Avstriji in na Hrvaškem izrazili bolj 
leve oziroma sredinske politične pozicije. Zaradi tega so sodelujoči na razpravi strinjali, da je 
pavšalno oziroma skupinsko preučevanje mladine onkraj slovenskih meja nemogoče, pa 
čeprav naj bi šlo za enotno starostno in družbeno kategorijo. »To ugotovitev mora na znanje 
vzeti tudi vlada, ko se loteva obravnave zamejske problematike, « je še dejala Kržišnik – 
Bukićeva. 
Podobnega mnenja je bil tudi dr. Dejan Valentinčič, ki je porajajočo razpravo zaokrožil 
nekoliko hudomušno. »Gre za delo, ki je po moji oceni tudi širše družbeno koristno,« je dejal 
Valentinčič in sklenil: »Zato naj bo tudi podlaga za nadaljnje politično odločanje. Hkrati pa 
upam, da bodo izsledki o politični participaciji prišli tudi na uho strankarskim podmladkom.« 
 
12. 
ENA IZMED ZAGAT JE NEVKLJUČENOST MLADIH.  
Intervju: Milan Obid, raziskovalec na SZI. Pogovarjal se je Bojan Wakounig.  
Novice, slovenski tednik na Koroškem, Celovec, št. 6, 9.2.2018, str. 15 
V Ljubljani so v sredo, 31. januarja, predstavili prve izsledke raziskovanj o položaju mladih 
v slovenskem zamejstvu. 
 
 

 
Slika: Milan Obid (SZI) in Maja Mezgec (SLORI) sta predstavila položaj mladih Slovencev. 
 
Ljubljana. Po triletnem znanstveno raziskovalnem delu v projektu Mladi v slovenskem 
zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi je slovenski Inštitut za 
narodnostna vprašanja (INV) izdal prvo izmed štirih monografij o  tej tematiki z naslovom 
Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu (sledila bodo še dela o identifikacijskih 
procesih, jezikovnem profilu in participaciji v slovenskem zamejstvu). V projektu so poleg 
INV, ki je raziskoval med mladimi Slovenci na Madžarskem in Hrvaškem, sodelovali Slovenski 
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znanstveni inštitut (SZI) in Slovenski narodopisni inštitut  Urban Jarnik iz Celovca ter 
Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) iz Trsta. Prispevek o koroških in štajerskih Slovencih je 
prispeval sodelavec SZI Milan Obid. 
Kakšen je torej na kratko »splošni položaj mladih v avstrijskem zamejstvu?« 
Milan Obid: Naslov naše prve monografije je treba razumeti v okviru celote vseh štirih 
monografij. Besedna zveza »splošni položaj« sama ne pove ničesar. Prva monografija je neke 
vrste uvod, v njej pa obravnavamo različne vidike kot so demografske značilnosti, 
osamosvajanje in izobraževanje mladih, politične orientacije in vrednote. 
Raziskava potrjuje, da je slovenska skupnost na Koroškem šolsko bolj izobražena od 
povprečja. Kako se to kaže pri mladih? 
Trend nadpovprečne izobraženosti lahko opazujemo že od osemdesetih let 20. stoletja 
naprej. Na začetku novega tisočletja pa je bil delež zaposlenih Slovencev z avstrijskim 
državljanstvom na Koroškem, ki delajo v sektorju z najvišjo kvalifikacijo, torej v tistem z 
akademsko izobrazbo, dvakrat tako velik kot med zaposlenimi iz večinskega prebivalstva. Če 
povem nekoliko provokativno: Večina mladih koroških Slovencev odrašča v socialno relativno 
privilegiranih okoliščinah in to se seveda odraža v njihovem habitusu. 
Med vrednotami mladi največ pomena pripisujejo družini, poštenosti, prijateljstvu, miru v 
svetu in enakopravnosti. Etnična pripadnost je bolj na dnu. Narodna pripadnost torej nima 
več pomena? 
Današnje modne teorije o domnevni nepomembnosti narodne pripadnosti so večinoma 
površne. Res je, da bi tudi na podlagi naše raziskave lahko sklepali o njeni nepomembnosti. 
Pač pa narodna pripadnost v prvi vrsti ni vrednota, ampak socialna kategorija, podobno kot 
spol in socialni status. Ko bi spraševali mlade o pomembnosti spola ali socialnega statusa 
kot vrednot, bi se obe kategoriji odrezali prav tako bistveno slabše od denimo ljubezni ali 
prijateljstva. Vse tri omenjene osrednje socialne kategorije pa ne glede na to še naprej v 
veliki meri določajo naša življenja. 
Kakšen pomen mladi pripisujejo ideološki diferenciaciji med slovensko manjšino? Se z njo 
še poistovetijo? 
Na eni strani mladi pogosto kritizirajo razcepljenost in si želijo enotno nastopanje 
predstavnikov. Na drugi strani pa je 
tudi mladim običajno ena izmed političnih organizacij bližja od druge, na to bližino oziroma 
distanco pa po navadi 
vplivajo prepričanja, ki so jih mladim posredovali starši in stari starši. 
Kako zelo so se mladi pripravljeni politično udejstvovati? Lahko predstavniške organizacije 
slovenske manjšine računajo z njimi? 
Ena izmed zagat je dejansko nesposobnost vključevanja mlajše generacije. Najpogostejši 
argument za odsotnost mladih je, da so organizacije zanje neatraktivne, saj tam že desetletja 
dolgo kraljujejo starejši gospodje. Pogost odziv na ta očitek pa je pozivanje funkcionarjev, da 
naj bi se mladi vključili in ugovarjali. Ker tega ni, pa naj bi bili mladi sami odgovorni za lastno 
odsotnost in nemoč. Na splošno imam vtis, da širše javne razprave o prihodnosti manjšinske 
politike ni. Najslabše bi bilo, če bi se razprava dogajala za zaprtimi vrati krovnih organizacij in 
državne ter evropske birokracije.  
Kakšen pomen ima za mlade vera? 
Po naših podatkih ima slovenska mladina v Avstriji do nje večinoma pozitiven odnos. Veliko 
mladih opisuje pomen vere s pomembnostjo družinskih dejavnosti in ritualov. Vero in cerkev 
pa mnogi prav tako še vedno povezujejo s slovenskim jezikom, kot je to pred desetletji v 
svojih raziskavah ugotovil že Franc Merkač. 
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V raziskavo so bili vključeni tudi štajerski Slovenci. Ali pri njih lahko še govorimo o 
podmladku? Kakšne so specifike? 
O podmladku pravzaprav težko govorimo, saj je delovanje tamkajšnjih slovenskih ustanov 
bilo desetletja dolgo prekinjeno. Šele 1988 je bilo ustanovljeno Kulturno društvo člen 7 za 
avstrijsko Štajersko. So pa mladi posamezniki, ki se zanimajo za slovensko dediščino družine. 
Prisotno je tudi večje število koroških slovenskih priseljencev in priseljencev iz Slovenije. 
Katere so specifike posameznih zamejskih skupnosti, v čem se koroška mladina razlikuje od 
vrstnikov v Italiji, na Hrvaškem in Madžarskem? 
Na primer se mladi v Avstriji odselijo od staršev v povprečju dosti prej kot v drugih treh 
zamejstvih, kar pa je v prvi vrsti ekonomsko vprašanje in se ne tiče le slovenskih narodnih 
skupnosti. Značilno je denimo prav tako, da imajo mladi zlasti v Avstriji in Italiji običajno 
izrazit občutek osebne soodgovornosti za ohranjanje slovenske narodnostne skupine in jim 
je posredovanje slovenskega jezika naslednjim generacijam zelo pomembno.  
Se mladi slovenski Korošci čutijo Evropejce in ali so pripravljeni iskati življenjske izzive tudi 
zunaj Avstrije, ne samo zunaj Koroške? 
Po naših podatkih so občutki pripadnosti Evropi izraziti. To je značilnost slovenske narodne 
skupnosti, saj velja avstrijsko prebivalstvo načeloma za dokaj »evroskeptično«. Razlogov za 
ta fenomen je več. Omeniti gre npr. upe v konec nacionalnih antagonizmov. V zvezi z 
iskanjem izzivov v tujini pa je treba razločevati. Poglede na mobilnost na delovnem trgu 
namreč v največji meri določajo socialno strukturni vidiki. Višji in srednji družbeni sloji v 
mednarodni mobilnosti pogosto vidijo zanimive življenjske in poklicne obete, nižji družbeni 
sloji pa zaostreno konkurenco in damping dohodkov.  
 
13. 
Novi glas, Gorica, Trst. Narodna pripadnost je za mlade manj pomembna od večjezičnosti: 
Ljubljana – študija o mladih v različnih slovenskih manjšinah. Novi glas, št. 5, 8.2.2018, str. 
13 
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14. 
Zajtrk z znanstveno svetnico 
Gostja v nedeljski jutranji oddaji Slovenskega sporeda ORF bo tokrat znanstvena svetnica 
Vera Kržišnik–Bukić, raziskovalka na Institutu za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani. 
Spregovorila bo med drugim o raziskovalnem delu na območju slovenskega zamejstva. 
 
02.03.2018 
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2898593/ 
Zajtrk z znastveno svetnico - Slovenci-Vesti - Volksgruppen Übersicht 

1. Posnetek 
Pred 7 dnevi - Za uvod razlaga pomen definicije zamejstva, v svojem povzetku pa je 
zapisala: „Besedna zveza slovensko zamejstvo je miselni konstrukt in hkrati tudi realen 
družbeni pojav“. Z njo se bo v oddaji „Zajtrk s profilom“ pogovarjal Miha Pasterk. Oddaja 
se bo kot vedno začela ob 9.03 minute, ponovitev oddaje bo ... 

 

http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2898593/
http://volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2898593/
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:wMOHvf9WEjIJ:volksgruppen.orf.at/slovenci/stories/2898593/+&cd=3&hl=sl&ct=clnk&gl=si
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inv.si 
 
Znanstveno o zamejstvu 
Znanstvena svetnica Vera Kržišnik–Bukić, raziskovalka na INV v Ljubljani, je vodja projekta in 
urednica monografije Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu. Ta je rezultat in 
nasledek znanstvenega projekta Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni 
konteksti ter sodobni izzivi, ki ga je v letih 2013–2016 izvajalo enajst raziskovalcev štirih 
inštitutov: INV v Ljubljani, Slovenski znanstveni inštitut (SZI) v Celovcu in Slovenski 
narodnopisni inštitut (SNI) „Urban Jarnik“ ter Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v 
Trstu. 
V nedeljo bo Vera Kržišnik–Bukić gostja v oddaji „Zajtrk s profilom“. Za uvod razlaga pomen 
definicije zamejstva, v svojem povzetku pa je zapisala: „Besedna zveza slovensko zamejstvo 
je miselni konstrukt in hkrati tudi realen družbeni pojav“. Z njo se bo v oddaji „Zajtrk s 
profilom“ pogovarjal Miha Pasterk. 
Oddaja se bo kot vedno začela ob 9.03 minute, ponovitev oddaje bo v sredo med 9. in 10. 
uro.  
 
15.  

Marjana Mirković: Vse manj rojakov in govorcev slovenščine na Hrvaškem  

   

7. februar 2018  
Vsebina in foto: Marjana Mirković 
Naslovnica: Dr. Barbara Riman 
https://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/vse-manj-rojakov-in-govorcev-slovenscine-na-
hrvaskem/445276  
Mladi v slovenskem zamejstvu – družbeni in kulturni kontekst ter sodobni izzivi" je naslov 
raziskave, ki je potekala med letoma 2013 in 2016. Raziskovalci z Inštituta za narodnostna 
vprašanja iz Ljubljane, Slovenskega raziskovalnega inštituta iz Trsta, Slovenskega 

https://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/vse-manj-rojakov-in-govorcev-slovenscine-na-hrvaskem/445276
https://svsd.rtvslo.si/svsd/hrvaska/vse-manj-rojakov-in-govorcev-slovenscine-na-hrvaskem/445276
https://svsd.rtvslo.si/svsd
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znanstvenega inštituta ter Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik iz Celovca so 
med drugim ugotavljali, kakšen je položaj mladih rojakov v zamejstvu, izobrazba, mobilnost, 
verski nazor, politična predelitev in sistem vrednot. V vsaki državi (Italija, Avstrija, Madžarska 
i Hrvaška) so naredili 60 anket in 6 intervjujev med mladimi, starimi od 15 do 29 let. 
Mladi so v starajoči se populaciji manjšina. Tako lahko govorimo tudi o manjšini v manjšini, je 
na predstavitvi prve od štirih monografij z naslovom "Splošni položaj mladih v slovenskem 
zamejstvu" poudarila urednica doktorica Vera Kržišnik Bukić in ob tem opozorila na različne 
razmere, tako da ne morejo govoriti o enotnem zamejstvu, temveč o več zamejstvih. 
Razmere so v marsičem podobne v Italiji in Avstriji ter na drugi strani na Madžarskem in 
Hrvaškem. In kaj je pokazala raziskava med mladimi v hrvaškem delu zamejstva?  
Število rojakov in govorcev slovenščine nenehno upada, opozarja doktorica Barbara Riman, 
zato vzorec raziskave ni ravno reprezentativen. Tako kot v drugih državah je tudi na 
Hrvaškem višja izobrazbena raven v primerjavi z ostalim prebivalstvom. Hierarhija vrednot je 
podobna, kot jo imajo vrstniki na Hrvaškem, ločijo pa se po manjši religioznosti in levo 
usmerjenih političnih stališčih. Več o ugotovitvah raziskave na Hrvaškem lahko slišite v 
pogovoru Marjane Mirković z raziskovalko doktorico Barbaro Riman, vodjo enote INV-ja na 
Reki.          
 
16. 
RECENZIJA - Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu 
Marija Jurič Pahor: 
»Slovenstvo  sloni  na  mladih«?  Razmislek  ob  izidu  monografije 
Primorski dnevnik, št. 53 (4. mar. 2018), str. 13 
 
Marija Jurić-Pahor: "Slovenstvo sloni na mladih"? Razmislek ob izidu monografije: 
recenzija - Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu. str. 13 

http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/Slovenstvo%20sloni%20n%20amladih_razmislek
%20ob%20izidu%20monografije.pdf  

Monografija, ki obsega 318 strani, je izšla proti koncu lanskega leta in je rezultat triletnega 
raziskovalnega projekta »Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter 
sodobni izzivi«, pri katerem so sodelovali raziskovalci Slovenskega raziskovalnega inštituta 
(SLORI) iz Trsta, Slovenskega znanstvenega inštituta (SZI) in Slovenskega narodopisnega 
inštituta Urban Jarnik (SNIUJ), oba iz Celovca, ter Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) iz 
Ljubljane. To je prva izmed načrtovanih štirih knjig, ki bodo obravnavale to tematiko. Uredila 
jo je vodja projekta dr. Vera Kržišnik-Bukič, raziskovalka in znanstvena svetnica na INV. V njej 
so zastopani še sledeči avtorji/projektni sodelavci: dr. Zaira Vidau (SLORI), mag. Milan Obid 
(SZI), dr. Katalin Munda Hirnok in dr. Sonja Novak Lukanovič (INV - za splošni položaj mladih 
v slovenskem zamejstvu na Madžarskem), dr. Mojca Medvešek in dr. Barbara Riman (INV - za 
splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu na Hrvaškem). V projektu so še sodelovali: dr. 
Devan Jagodic (SLORI), dr. Štefka Vavti (SZI) in mag. Martina Piko-Rustia (SNIUJ). 

Narodna pripadnost med najnižjimi vrednotami, večjezičnost med (naj)višjimi 

V. Kržišnik Bukič je v intervjuju za slovenski spored avstrijske ORF zasnovo projekta pojasnila 
z besedami, da prihodnost »slovenstva« v zamejstvu »sloni na mladih«. Mišljena je prven-
stveno vitalnost slovenskih manjšin: njihova številčnost, organiziranost, dejanska raba 
slovenskega jezika v čim več javnih govornih položajih in, kot jasno izhaja tudi iz njenih 

http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/Slovenstvo%20sloni%20n%20amladih_razmislek%20ob%20izidu%20monografije.pdf
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/Slovenstvo%20sloni%20n%20amladih_razmislek%20ob%20izidu%20monografije.pdf
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/Slovenstvo%20sloni%20n%20amladih_razmislek%20ob%20izidu%20monografije.pdf
http://www.inv.si/DocDir/V%20medijih/Slovenstvo%20sloni%20n%20amladih_razmislek%20ob%20izidu%20monografije.pdf
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izvajanj v knjigi, zlasti narodna pripadnost. Avtorica ne prikriva svoje zaskrbljenosti nad tem, 
da se je z »interesnega vidika naše raziskave« pokazalo, da mladi slovenski zamejci 
(vprašalnik je zajel po 60 mladih od 15 do 29 let v vsakem zamejstvu, dodatno pa je bilo 
opravljenih še po 6 oz. skupaj 24 intervjujev) »v razmerju do vrednote večjezičnost nizko 
cenijo vrednoti narodna pripadnost in razvoj slovenske manjšine, ki sta povsod razvrščeni 
med najnižjimi vrednotami.« Kljub prisotnim konstruktivnim težnjam se »slovenstvo« v 
zamejstvu počasi in postopoma izgublja in opušča. Od tod tudi sklep, da mladi v slovenskem 
zamejstvu »ne izkazujejo soodgovornosti in pretirane pripravljenosti za ohranjanje svoje 
slovenske narodne posebnosti, ki sta bili vsekakor močneje izraženi pri generacijah njihovih 
staršev in prastaršev.« Gre za trditev, ki implicira očitek, vendar obenem tudi jasen trend v 
smeri »postnacionalne konstelacije« (J. Habermas), zato jo velja jemati s pridržki. 

Relativira jo denimo izjava 22- letnika, ki jo v svojem prispevku citira M. Obid: »Mislim, mi že 
veliko pomeni pripadnost slovenski manjšini, ampak narodna zavest, to je treba zelo paziti, 
da se ne razvije v nacionalizem.« Narodno pripadnost mladi anketiranci in intervjuvanci v 
slovenskem zamejstvu v Avstriji (na Koroškem in Štajerskem) jemljejo kot danost, ki ji ne 
želijo pripisovati prevelike vrednosti. Najbolj pomembne se jim zdijo vrednote kot so 
prijateljstvo, mir v svetu, enakopravnost, toleranca in solidarnost. Pomembno se jim zdi tudi 
udejstvovanje v okviru manjšinskih kulturnih društev in ustanov (pa čeprav se v njih manj 
angažirajo). Iz Obidovega prispevka nadalje izhaja, da je dobra polovica mladih Slovencev v 
Avstriji najvišjo vrednost pripisala večjezičnosti. Med mladimi Slovenci v Italiji je ta delež 
najvišji (82 %). Kot mladi Slovenci v Avstriji imajo tudi slednji do narodne pripadnosti »bolj 
mlačen odnos« (Z. Vidau), medtem ko na sam vrh postavljajo vrednote kot so dialog in 
komunikacija (82%) enakopravnost (81%) in mir v svetu (81 %). 

Mladi v slovenskem zamejstvu na Hrvaškem narodno pripadnost izmed vseh štirih zamejstev 
najniže vrednotijo (in tudi večjezičnosti ne pripisujejo velik pomen). Temu nedvomno botruje 
dejstvo, da tamkajšnji Slovenci do zgodovinsko prelomnega leta 1991 niso bili ne subjektivno 
ne objektivno narodnostna manjšina. B. Riman in M. Medvešek ugibata, da je k nizkemu 
vrednotenju narodne pripadnosti prispevala tudi obremenjenost z nerazčiščenimi dogodki v 
času druge svetovne vojne ter vojne na Hrvaškem od 1991 do 1995. Do analognega sklepa 
prihajata tudi K. Munda Hirnok in S. Novak Lukanovič, ko glede na nizko narodno zavest 
mladih Slovencev na Madžarskem ugotavljata, daje življenje za zaveso vtisnilo tamkajšnji 
manjšini močan pečat. Šele 1982 je bilo porabskim Slovencem omogočeno vsaj formalno 
varstvo in možnost rabe slovenščine. 

Zoper narodno/stno ekskluzivnost, za dialog in čezmejno povezovanje 

Čeprav je vodja projekta V. Krišnik-Bukič zavezana mono-nacionalnemu razumevanju svojega 
raziskovalnega predmeta, se zaveda, da imajo procesi globalizacije, ki se npr. izpričujejo v 
odseljevanju, migracijah ali v vseh tipih mobilnosti (npr. tudi mobilne telefonije) za 
posledico, da se nekdanjim domnevno »čistim« identitetam vse bolj pridružujejo 
kompleksnejše oblike večplastnih oziroma hibridnih identitet. To velja tudi za narodnostne 
modele, ki se po V. Kržišnik-Bukič ne ujemajo več oziroma so »tudi delno v nasprotju z enim 
in edinim ekskluzivnim slovenskim manjšinskim modelom narodnostne identifikacije 
mladih.« Z. Vidau prihaja v tem smislu do sklepa, da mladi v slovenskem zamejstvu v Italiji 
izražajo nove identitetne možnosti, kjer sta slovenska in italijanska kulturna komponenta v 
interakciji. Zato je po njenem »večkulturno sobivanje, ki se izraža v večjezičnosti ter dialogu 
in komunikaciji, mladim bliže od etnične oziroma narodne opredeljenosti oziroma 
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ekskluzivnosti.« Podobno razmišlja Štefka Vavti (v projektu je sodelovala le prvih nekaj 
mesecev - do predčasne odpovedi njene pogodbe o zaposlitvi) v eni od svojih monografij, ki 
se nanaša na identifikacije mladih koroških Slovenk in Slovencev. Na osnovi intervjujev, tudi z 
mladimi iz mešanih zakonov, je izluščila več identitetnih tipov: zakoreninjeno tradicionalno 
identiteto, angažirano-politično, ambivalentno, dvojno, prilagojeno, kozmopolitsko, 
mnogoplastno, simbolno in druge. 

Ne glede na te ugotovitve, pa V. Kržišnik-Bukič v svojih prispevkih v knjigi narodnost še 
naprej pojmuje tako, kot da bi jo bilo mogoče enoznačno posredovati iz roda v rod. V skladu 
z mononacionalno dikcijo ne upošteva, daje značilna karakteristika »slovenskih zamejstev« 
prav ta, da prihaja do nenehnega prehajanja državnih, narodnih, kulturnih in jezikovnih 
meja. Pripadniki zamejstev so pogosto dvojezični, se vse bolj premikajo med različnimi kultu-
rami in ohranjajo ali vzpostavljajo dom v dveh (in več) različnih državah, tu pa tam celo 
različnih kontinentih. To se nujno izpričuje tudi v posebni vrsti zavesti z dvojnimi ali 
večkratnimi identifikacijami ali pripadnostmi ter v občutju večje medsebojne povezanosti, ki 
pa hkrati sovpada z izgubo domačnosti v smislu eksistencialnega modusa biti-v-svetu, ki ga je 
nemški filozof Heidegger opisal kot ne-udomovljenost. 

Naraščajoči interes za učenje slovenščine 

M. Medvešek in B. Riman v svojem prispevku ugotavljata, da ima v primerjavi z drugimi 
zamejstvi dokaj visok delež mladih Slovencev na Hrvaškem dvojno - hrvaško in slovensko - 
državljanstvo, čemur botrujejo tudi ekonomski razlogi. Od tod tudi povečan interes za učenje 
slovenščine zlasti med tistimi mladimi, ki načrtujejo odhod »čez mejo«. To znanje zanje 
predstavlja dobro izhodišče za nadaljevanje šolanja v Sloveniji in morebitno zaposlitev. V 
šolskem letu 2015/16 je na fakultetah Univerze v Ljubljani študiralo 517 študentov iz 
Hrvaške. V Slovenijo bi se največ anketirancev priselilo za dlje časa ali trajno prav iz Hrvaške 
(77%), zatem pa iz Madžarske (60%). Malo manj bi se jih izselilo iz Italije (58%), kjer je zaradi 
pomanjkanja delovnih mest najbolj krizna situacija v Benečiji. Najmanj anketirancev, a tudi 
več kot polovica, bi se v Slovenijo izselilo iz Avstrije (53%). 

Z. Vidau se navezuje na raziskavo Norine Bogateč in Milana Bufona, ki ugotavljata, »da je 
potencialna mobilnost med pripadniki slovenske skupnosti v Italiji mnogo višja kot pri nji-
hovih sosedih« oziroma anketirancih v Sloveniji. M. Obid pa nasprotno ugotavlja, da se v 
manjšinsko območje na Koroškem priseljujejo državljani Slovenije ter imigranti iz drugih 
republik nekdanje Jugoslavije, in veliko število študentov iz Nemčije. K temu razvoju 
pripomorejo dobre možnosti za izobraževanje - na primer večjezični pouk na slovenski 
gimnaziji (Kugyjevi razredi) in na trgovski akademiji v Celovcu. Sicer pa gre splošen razvoj na 
Koroškem v smeri odseljevanja predvsem više izobraženih iz podeželja v mesta. Iz prispevka 
K. Munda Hirnok in S. Novak Lukanovič izhaja, da je pojav odseljevanja še posebej izrazit na 
Madžarskem, saj živi nad 350.000 oseb zunaj nje. Projektni sodelavki je presenetil podatek o 
visokem deležu mladih anketirancev, ki kažejo pripravljenost, da bi se (zaradi študija, dela) 
preselili v Slovenijo. Slovenija kot možna destinacija celo prednjači pred različnimi deli 
znotraj Madžarske, kar vzbuja skrb med poznavalci manjšinskih razmer, ker slabi manjšina 
kot taka: »Pri štipendiranju porabskih Slovencev bi se morali določiti jasni pogoji. Študij 
Porabcev v Sloveniji ne bi smel biti še naprej samo odlična možnost za dosego osebne sreče 
(poroke) ali pomeniti plus stopničko na socialni lestvici.« 

Prekarni položaj mladih umikanje v zasebnost, a-političnost 
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Zaposlovanje je v sedanjem svetu prevladujočih neoliberalnih kapitalskih družbenih okoliščin 
ključni problem odraščajočih mladih v Evropi, v Sloveniji in tudi v njenih sosednjih državah. Z. 
Vidau na primeru Italije ugotavlja, da mladi postajajo vse bolj »družbena manjšina«, ki nosi 
breme visokega državnega dolga, staranja prebivalstva in vzdrževanja pokojninskega 
sistema. Analize, kažejo, da so mladi postali družbena kategorija, ki bo v prihodnosti najbolj 
izpostavljena prekarnosti na trgu dela in revščini. Nedvomno pa tak položaj stopnjuje 
tesnobo pred eksistenco kot tako. Strah je vedno strah pred nekom ali nečim, medtem ko se 
tesnoba ne veže na noben konkreten vzrok. Tesnobe ne prildiče lastni notranji svet, temveč 
svet kot tak oziroma negotovost in ne- določnost. Ta pojav tesnobe je v knjigi le implicitno 
ogovorjen. Ob Z. Vidau, ga tematizira še M, Obid, ko povzema avstrijsko raziskavo na temo 
mladih. Iz nje izhaja, da mladi Avstrijci svojo generacijo večinoma opisujejo z naslednjimi 
pojmi: vznemirjena (verunsichert - 72%), prilagojena (58%), brez načrtov (56%). Komaj 
četrtina jih pričakuje boljšo prihodnost v primerjavi z generacijo staršev. 

Raziskave kažejo, da tudi v Sloveniji in slovenskem zamejstvu položaj ni drugačen. Mladina se 
spreminja v smer »pasivne generacije«. Namesto velikih vrednot kot so (bile) religija, 
nacionalna navezanost, politika, v zadnjih desetletjih vse bolj pridobivajo na pomenu 
vrednote, ki so bliže posamezniku in njegovemu osebnemu izkustvu. Take vrednote so 
prijateljstvo, partnerstvo, družina, osebna rast, varnost. V. Kržišnik Bukič citira Gregorja 
Tomca, ki pravi: »Mladina živi v moratoriju, je izolirana od družbe. ... Mladih ne zanima svet 
zunaj vrstniških krogov ... Politika je zanje dolgočasna.« Tome dodaja (kar ni zabeleženo v 
knjigi), da je ta trend povsem nekaj normalnega, po njegovem biti mlad ne pomeni biti 
revolucionar, vsaj v smislu političnega spreminjanja sveta ne. Biti mlad pomeni 
eksperimentirati z različnimi življenjskimi stili v napol javni sferi vrstnikov. Mladost je 
moratorij v tem smislu, da mladi odločneje posežejo v družbo, če je z njo res kaj narobe. 

Zaključek 

Knjiga ni pomembna le zaradi tega, ker omogoča sistematičen vpogled v splošni položaj 
mladih Slovencev iz kar štirih zamejstev, temveč tudi zaradi tega, ker neizpodbitno predoči, 
da klasične narodnoobrambne politike in vrednote, ki jih tradirajo slovenske manjšinske 
organizacije, ne ustrezajo več potrebam mlade generacije. Jasno pa tudi postaja, da temeljite 
razprave o tem vprašanju skorajda še ni oz. si ta le z veliko težavo utira pot. Vsekakor bi 
veljalo upoštevati najbolj cenjene vrednote mladih iz vseh štirih zamejstev tudi znotraj 
manjšinskih struktur in namesto skorajda nezaželenih skupinskih mobilizirati predvsem 
individualistične želje mladih po osebni uveljavitvi in rasti (vključuje tudi željo po dobrem 
znanju slovenščine) ter kreaciji dialoške in večglasne prihodnosti onkraj binarnih o/pozicj. 

17. 
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Mladi v slovenskem zamejstvu – družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi 
Zvezek 1: Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu  
 

Izdajatelji: Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani (INV), Slovenski znanstveni inštitut v 
Celovcu (SZI), Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik v Celovcu (SNIUJ), Slovenski 
raziskovalni inštitut v Trstu (SLORI). 
V raziskovalnem projektu z naslovom »Mladi v slovenskem zamejstvu« so med leti 2013 in 
2016 sodelovali sodelavci Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani, Slovenskega 
znanstvenega  inštituta v Celovcu, Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik v 
Celovcu in Slovenskega raziskovalnega inštituta v Trstu. V prostorih Slovenske matice v 
Ljubljani je pod okriljem Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) in Slovenske matice 31. 
januarja 2018 potekala predstavitev prvega od predvidenih štirih delov raziskovalnega opusa 
na zelo aktualno in perečo temo položaja mladih  zamejcev v Avstriji, Italiji ter na 
Madžarskem in Hrvaškem. Monografija sicer ni prvi raziskovalni projekt, ki bi se ukvarjal s 
problematiko mladine v zamejstvu, je pa vsekakor najbolj celovit in poglobljen doslej, kot je v 
uvodu poudarila vodja projekta Vera Kržišnik-Bukić. Ob tem je izpostavila dejstvo, da med 
drugim zajema tudi mladino v Porabju in na Hrvaškem, ki doslej ni bila temeljiteje 
obravnavana. Poleg vodje projekta in avtorjev sta spregovorila še Dejan Valentinčič in Janez 
Dular. Vsi so se strinjali, da je vprašanje položaja mladih v slovenskem zamejstvu toliko bolj 
pereče, ker gre za »manjšino znotraj manjšine«. Milan Obid, ki je prispeval članek o 
splošnem položaju mladih v Avstriji, je izpostavil, da se je v raziskavi pokazalo, da mlade 
koroške Slovence manjšinska  problematika zanima ter da v pogovoru izražajo skrb za 
slovensko kulturno in nacionalno identiteto (izrazili so denimo prepričanje, da bodo slovenski 
jezik prenesli tudi na svoje potomce), vendar pa po drugi plati ne kažejo zanimanja za delo v 
manjšinskih organizacijah.  
Glej tudi recenzijo v Večeru: https://www.vecer.com/manjsina-v-manjsini-6400291    
Knjiga je na voljo v obeh knjigarnah in inštitutih (Urban Jarnik in pri obeh in SZI). 
 

18. 
 
Marjana Mirković: 
Splošni položaj mladih v slovenskem zamejstvu, predstavitev zbornika 
31. januar, Slovenska matica, Ljubljana 
Sopotja, glasilo slovenske skupnosti na Reki in v PGŽ, Reka, marec 2018, številka 1, letnik 7, 
str. 12 
https://www.scribd.com/document/374396857/Sopotja-1-2018 
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-89GP1PV3/95536b46-431e-4885-a06c-
ff92173a6406/PDF 
 

https://www.vecer.com/manjsina-v-manjsini-6400291
https://www.scribd.com/document/374396857/Sopotja-1-2018
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-89GP1PV3/95536b46-431e-4885-a06c-ff92173a6406/PDF
http://www.dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-89GP1PV3/95536b46-431e-4885-a06c-ff92173a6406/PDF
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Dr. Vera Kržišnik Bukić. Foto: Marjana Mirković 

V polni dvorani Slovenske matice je bil na podlagi triletnega raziskovalnega projekta (2013–
2016) z naslovom Mladi v slovenskem zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni 
izzivi predstavljen prvi izmed predvidenih štirih zvezkov o tej aktualni temi. 
Projekt so izvedli sodelavci Inštituta za narodnostna vprašanja (INV) v Ljubljani, Slovenskega 
znanstvenega inštituta (SZI), Slovenskega narodopisnega inštituta Urban Jarnik (SNIUJ) v 
Celovcu in Slovenskega raziskovalnega inštituta (SLORI) v Trstu. 
Publikacijo je uredila in jo najprej predstavila vodja projekta, znanstvena svetnica INV dr. 
Vera Kržišnik - Bukić. O raziskavi v Avstriji in Italiji sta spregovorila mag. Milan Obid (SZI) in 
dr. Maja Mezgec (SLORI), na problematiko pa se je ozrl tudi dr. Dejan Valentinčič z 
novogoriške fakultete za uporabne družbene študije. 
Prvi zvezek prinaša splošno primerjavo položaja mladih v slovenskem zamejstvu – v Italiji in 
Avstriji ter na Madžarskem in Hrvaškem –, naslednji trije pa bodo obravnavali identifikacijske 
procese, jezikovni profil in participacijo mladih v slovenskem zamejstvu. Kot je med drugim 
povedala dr. Vera Kržišnik - Bukić, so v vsaki državi naredili 60 anket in šest intervjujev med 
mladimi, starimi od 15 do 29 let. Pri splošnem družbenem položaju med mladimi v 
zamejstvu, njihovimi vrstniki iz več inskega naroda in mladimi v Sloveniji v glavnem ni 
pomembnih razlik. V pogledu religioznosti spadajo v okvir krščanske katoliške tradicije, 
povsod pa so, tako kot tudi v Sloveniji, manj zainteresirani za politiko. Prednost dajejo 
družini, ljubezni, prijateljstvu ter osebni rasti, samostojnosti in odgovornosti, precej različno 
pa doživljajo vrednoto večjezičnosti: med najpomembnejše spada v zamejstvu v Italiji, 
nekoliko manj v Avstriji, še v sredinsko povprečje na Madžarskem, med najmanj pomembne 
pa na Hrvaškem. V razmerju do te vrednote nizko cenijo vrednoti narodne pripadnosti in 
razvoja slovenske manjšine, ki sta povsod razvrščeni med najnižjimi, na Hrvaškem pa celo 
najnižje. 
O splošnem položaju mladih zamejcev na Hrvaškem v publikaciji pišeta sodelavki INV, vodja 
reške enote dr. Barbara Riman in dr. Mojca Medvešek. V sklepnem razmišljanju med drugim 
ugotavljata, da vzorec mladih potrjuje ugotovitve o visoki izobrazbeni strukturi slovenske 
skupnosti v primerjavi z drugim prebivalstvom. Mladi imajo podobno hierarhijo vrednot kot 
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njihovi vrstniki iz večinskega naroda, a v primerjavi z njimi so manj religiozni in imajo 
levosredinska politična izhodišča, medtem ko se mladi na Hrvaškem v podobnih raziskavah v 
večjem deležu odločajo za desnosredinska. Precej večje pa so razlike v stališčih do 
mobilnosti, ki so ji mladi zamejci veliko bolj naklonjeni, morda tudi zato, ker živijo v 
obmejnem pasu. Avtorici ob koncu poudarjata, da je na Hrvaškem – kljub zagotovljenemu 
ustavnopravnemu varstvu narodnih manjšin – še vedno navzoča distanca večinskega 
prebivalstva v odnosu do drugih narodnih skupnosti, tudi slovenske, kar vpliva tudi na to, da 
se narodna pripadnost manjšini manj javno opredeljuje in izkazuje.  
Za vse zainteresirane je omenjena publikacija na ogled tudi v KPD Bazovica. 
 
19. 
 
Dejan Valentinčič: Čvrste narodne identitete se umikajo.  
Delo, Ljubljana, letn. 60, št. 94, 24.4.2018, str. 14 
http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-
PDF/2017/22%20Delo_%C4%8Dlanek_24%204%202018.pdf 
 
Položaj mladih v zamejstvu. Po prvi knjigi so napovedane še tri znanstvene monografije  
Konec lanskega leta je izšla prva od štirih znanstvenih monografij, ki obravnavajo položaj, 
družbeni in kulturni kontekst ter sodobne izzive mladih v slovenskem zamejstvu v Italiji, 
Avstriji, na Madžarskem in Hrvaškem. Dejstvo, da monografije obravnavajo vsa štiri 
slovenska zamejstva in ponujajo primerjalni pogled, je prednost te študije.  
 
Ugotovitve prve knjige, ki obravnava splošni položaj v slovenskem zamejstvu, bi lahko strnili 
v dve trditvi. Prva je, da se družbena situacija v »našem« zamejstvu spreminja, druga pa, da 
so razlike v percepciji mladih v obravnavanih štirih državah precejšnje. V splošnem za 
omenjena zamejstva velja, da se čvrste narodne identitete vse bolj umikajo kompleksnejšim, 
večplastnim in hibridnim identitetam. Zanimiva in skrb zbujajoča je ugotovitev, da so mladi, 
ko so razvrščali dvaindvajset vrednot na lestvico pomembnosti, vrednoti narodne 
pripadnosti in razvoja slovenske manjšinske skupnosti povsod uvrstili najnižje, na Hrvaškem 
in Madžarskem celo vrednoto večjezičnosti.  

Bistveno višje so uvrščene splošnejše vrednote, kot so dialog in komunikacija, enakopravnost 
in mir v svetu, toleranca, solidarnost, varstvo okolja. Na vrhu lestvice so sicer vrednote, kot 
so družina, prijateljstvo, ljubezen in poštenost. Ugotovitev, da slovenstvo v sosednjih 
državah kopni, kar so poudarili tudi v pričujočo študijo vključeni raziskovalci, lahko 
argumentiramo le s tem, da je to vendarle nabor vrednot, ki so med seboj težko primerljive. 
Dodamo lahko še misel, ki mi jo je pred časom zaupal profesor na enem izmed slovenskih 
licejev v Trstu: »Na splošno narodna zavest med mladimi pada, a je tudi nekaj takih, ki so kot 
tigrovci.« 

Manjša soodgovornost 

Čeprav mladi še vedno poudarjajo zavest o pripadnosti slovenski manjšini in željo po njeni 
ohranitvi ter se zavedajo lastne potencialne vloge v tem, v primerjavi s starši kažejo 
pomembno nižjo raven občutka soodgovornosti in pripravljenosti aktivno delovati v 
manjšinskih strukturah. A te ugotovitve po mojem mnenju ne gre generalizirati. Če se 
ozremo na primer na Koroško, je tam kulturna dejavnost mladih v društvih na podeželju 
izjemna, tako v številkah kot v raznovrstnosti in kakovosti ponudbe. Pomembna prelomnica 

http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/2017/22%20Delo_%C4%8Dlanek_24%204%202018.pdf
http://www.inv.si/DocDir/Publikacije-PDF/2017/22%20Delo_%C4%8Dlanek_24%204%202018.pdf
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je zagotovo študij, ko se poleg Celovca največ mladih poda na Dunaj in v Gradec. Tam sicer 
delujeta slovenska kluba; graški namenja veliko pozornosti slovenski kulturi, dunajski pa je 
bistveno bolj političen, kar številne mlade koroške Slovence odvrača od udejstvovanja, 
vključeni pa se od zamejskih tem pomikajo k splošnejšemu političnemu aktivizmu.  

Mladi so zelo aktivni tudi v Italiji, kjer večina še vedno študira v Trstu in lahko aktivnost 
ohranijo tudi med študijem. Mogoče je njihovo delo manj vidno zaradi razpršenosti po 
vaseh, saj iz Trsta po koncu delovnega in študijskega dne Slovenci odidejo, vrnejo se v kraška 
naselja, medtem ko v mestu v zalivu slovenskih klubov ni. Iz zgodovinskih razlogov je manjša 
aktivnost mladih v večini madžarskih in hrvaških klubov razumljiva, ne gre pa spregledati 
določenih pozitivnih premikov (Društvo porabske mladine, SKD Gorski kotar, KPD Bazovica, 
Reka). 

Različno čutenje Slovenije 

Med mladimi Slovenci iz štirih sosednjih držav se kažejo razlike tudi v odnosu do Slovenije in 
čutenju te države. Pri pripadnikih slovenske manjšine v Italiji je to tradicionalno bolj opazno, 
na Hrvaškem in Madžarskem se krepi iz ekonomskih razlogov, tako se jih vse več odloči za 
študij v Sloveniji, pri koroških in štajerskih Slovencih pa je distanca tradicionalno večja. Poleg 
znanega skromnega števila odločitev za študij v Sloveniji se to v obravnavani knjigi kaže tudi 
pri vprašanju, ali bi se preselili v Slovenijo. 

Več avtorjev, ki so sodelovali pri monografiji, je za mlade v slovenskem zamejstvu uporabilo 
sintagmo »manjšine znotraj manjšine«. Če je šibkejša njihova identiteta, kar je zagotovo del 
globalnih trendov, te mladi delijo tudi na drugih področjih. V primerjavi s starši lažje pridejo 
do izobrazbe, a težje do službe, vse bolj bodo tudi nosili breme staranja prebivalstva, 
ekonomskih transformacij ter manj gotovega materialnega življenja. 

Na te družbene spremembe, pri katerih so narodne manjšine še bolj ranljive, slovenske 
organizacije v zamejstvu ne najdejo pravih odgovorov. Vse štiri skupnosti pestijo čedalje 
večja pasivnost pripadnikov, apolitičnost mladih, kar zadeva manjšinske teme, izseljevanje in 
urbanizacija zunaj tradicionalnega ozemlja ter območja manjšinske zaščite. Svež veter in 
mlada energija bi bila v manjšinskih strukturah nujna. Toda mladi se tega najpogosteje v 
velikem loku ogibajo, saj jih zaprtost in nefleksibilnost, kjer se vedno ponavljajo isti obrazi, 
utesnjujeta. 

Raziskava, katere rezultat je omenjena monografija, je vzela za vzorec po šestdeset mladih 
anketirancev v starosti od 15 do 29 let iz vsake od štirih držav. V vsaki državi je bilo 
opravljenih še šest polstrukturiranih intervjujev. V iskanju čim bolj celovite in relevantne slike 
razmer med mladimi v omenjenih štirih slovenskih zamejstvih lahko izrazimo tudi nekaj 
pomislekov glede takšnega pristopa. Kljub upoštevanju dejstva, da so bili raziskovalci kot 
vedno omejeni s sredstvi in kapacitetami, argument, da enako število anketirancev ter 
intervjuvancev v vseh državah omogoča enako obravnavo, ni najbolj prepričljiv. Le šestdeset 
anket in šest intervjujev namreč težko celovito naslika razmere med manjšinama v Italiji in 
Avstriji, na Madžarskem pa so anketarji morali prevesti ankete v madžarščino, da so sploh 
dobili dovolj anketirancev.  

Razgrnitev sodobnih procesov 

Prvi knjigi, ki obravnava splošen položaj mladih (družinske in bivanjske razmere, izobrazba, 
pripravljenost na selitev, politični in verski nazor ter trenutni družbeni status), naj bi v 
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kratkem sledile še tri znanstvene monografije – o identiteti, jeziku in manjšinski participaciji. 
Pričakujemo, da bodo za zainteresirano javnost te še zanimivejše čtivo, ki bo razgrnilo 
sodobne procese, dejansko stanje ter spremembe v naših štirih zamejstvih.  

Štiri monografije so rezultat triletnega raziskovalnega projekta Mladi v slovenskem 
zamejstvu: družbeni in kulturni konteksti ter sodobni izzivi, ki ga je financirala Javna agencija 
Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, izvajali pa Inštitut za narodnostna vprašanja 
(vodja raziskovalnega projekta in urednica prve knjige Vera Kržišnik - Bukić ter raziskovalke 
Sonja Novak - Lukanovič, Katalin Munda Hirnök, Barbara Riman in Mojca Medvešek) iz 
Ljubljane, Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik (Martina Piko-Rustja) in Slovenski 
znanstveni inštitut (Štefka Vauti in Milan Obid) iz Celovca ter Slovenski raziskovalni inštitut 
Slori (Zaira Vidau in Devan Jagodic) iz Trsta. 

 

20. 
Mladi zamejci bi se preselili v matično domovino Slovenijo 
Raziskava o položaju mladih v slovenskem zamejstvu. 2. junij 2018  
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA, G. C.  
 
http://www.rtvslo.si/slovenija/mladi-zamejci-bi-se-preselili-v-maticno-domovino-
slovenijo/456828  

V vseh štirih sosednjih državah so tamkajšnji mladi zamejci večinsko pripravljeni, da bi se 
za dalj časa ali trajno preselili v Slovenijo. Največ je tovrstnega zanimanja med mladimi 
zamejci na Hrvaškem, najmanj v Avstriji, je razvidno iz raziskave Splošni položaj mladih v 
slovenskem zamejstvu. 

Raziskavo, v kateri je sodelovalo 240 mladih, starih od 15 do 29 let, iz vsake od sosednjih 
držav po 60, so izvedli Inštitut za narodnostna vprašanja iz Ljubljane, celovški Slovenski 
znanstveni inštitut in Slovenski narodopisni inštitut Urban Jarnik ter tržaški Slovenski 
raziskovalni inštitut. 

Med mladimi zamejci v Avstriji je na vprašanje, ali bi se bili pripravljeni preseliti v Slovenijo, 
pritrdilno odgovorilo 53,3 odstotka vprašanih, na Hrvaškem 76,7 odstotka. V Italiji je bilo 
takih 58,3 odstotka, na Madžarskem pa 60 odstotkov. 

Vrednote zamejcev 

Mladi v zamejstvu v vseh štirih državah tudi delijo svoje največje vrednote, saj so v vseh štirih 
državah med 22 vrednotami na prvo mesto postavili družino. Na Hrvaškem sledita 
prijateljstvo in poštenje. Na zadnje mesto se je med zamejci na Hrvaškem uvrstil razvoj 
slovenske manjšine, pred njo pa etnična pripadnost. 

Na Madžarskem sta tako kot na Hrvaškem na drugem in tretjem mestu prijateljstvo in 
poštenje. Na zadnji dve mesti so mladi zamejci na Madžarskem uvrstili angažiranost in ugled 
v družbi. Razvoj slovenske manjšine se je uvrstil na 17. mesto, etnična pripadnost pa dve 
mesti nižje. 

http://www.rtvslo.si/slovenija/mladi-zamejci-bi-se-preselili-v-maticno-domovino-slovenijo/456828
http://www.rtvslo.si/slovenija/mladi-zamejci-bi-se-preselili-v-maticno-domovino-slovenijo/456828
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Pri zamejcih v Avstriji sta na drugem in tretjem mestu poštenje in prijateljstvo, na zadnjih 
dveh mestih denar in ugled. Etnična pripadnost je na 19. mestu, razvoj manjšine pa na 16. 

Pri zamejcih v Italiji sta za družino najpomembnejša še prijateljstvo in osebna rast. Na zadnjih 
dveh mestih so zanje denar in razvoj slovenske manjšine. Etnična pripadnost je na 19. mestu. 

Primerjavo vrednot mladih je mogoče po navedbah urednice raziskave Vere Kržišnik-Bukić 
zaokrožiti tudi z indikatorjem jezika, v katerem so mladi zamejci izpolnjevali vprašalnik. V 
Avstriji in Italiji so ga vsi izpolnili v slovenščini, na Hrvaškem je bilo takih 66,7 odstotka, na 
Madžarskem pa zgolj 6,7 odstotka. 

Krčenje manjšin v vseh okoliških državah 

Kot v raziskavi še navaja Vera Kržišnik-Bukić, je tudi med mladimi v zamejstvu mogoče 
opaziti, da je splošni delež mladih v vseh štirih sosednjih državah v stalnem upadanju. 
Tokratna raziskava je tudi dokazala trend krčenja pojava slovenskega narodnega manjšinstva 
zlasti na Hrvaškem in na Madžarskem. Slovenstvo je tako omejeno na predvsem starejšo 
generacijo, medtem ko med mladimi narodna pripadnost ni ocenjena kot pomembnejša 
vrednota. 

Delež mladih se tako predvsem na Hrvaškem in Madžarskem zmanjšuje hitreje kot ti dve 
slovenski manjšini sami. V Italiji in Avstriji so razmere drugačne, opazna so prizadevanja 
mladih za krepitev slovenskega jezika in slovenstva nasploh. 

Omenjena raziskava je prva od štirih o položaju mladih v slovenskem zamejstvu. 

STA sporoča, da je ta članek novinarke STA v dveh dneh doživel že prek 60 spletnih odzivov. 

 

 


