Večina verjetno ne bi vedela, da Slovenija sploh obstaja
Intervju z Mirkom Vasletom
V okviru projekta Slovenščina v svetu nas je na šoli obiskal slovenski novinar in
urednik radijske oddaje »Okence v Slovenijo«, Mirko Vasle. Rojen je v Argentini in živi
v njeni prestolnici, v Buenos Airesu. Z razredom smo zanj pripravili nekaj vprašanj.
Ali raje posežete po slovenskih ali španskih knjigah?
Kot urednik slovenske radijske oddaje sem prebral veliko slovenskih knjig in vedno
berem kaj v slovenščini, bodisi članke, revije, knjige, včasih pa posežem tudi po španskih
knjigah.
Ali sodelujete tudi pri argentinskih tradicijah, in če, katerih?
Ne praznujem nobenih argentinskih praznikov, še slovenske redko.
Ali doma s katerim od družinskih članov govorite špansko?
Nikoli. Včasih komu uide kakšna španska beseda, a se vedno trudimo ohranjati
slovenščino.
Če bi vprašali naključnega Argentinca, kje je Slovenija, kakšen odgovor lahko
pričakujemo?
Večina jih verjetno ne bi vedela, da Slovenija sploh obstaja. Redki, ki vedo zanjo,
najverjetneje ne bi znali odgovoriti, kje je.
Kaj ste si želeli biti po poklicu kot otrok/najstnik?
Zelo pozno sem odkril, da je moj poklic novinarstvo. Sem samouk in svoj poklic
opravljam že 40 let. Sodeloval sem tudi s Slovenci iz Avstralije in pisal za slovenski
časopis »Tednik« v Argentini.
Ali je med moč med slovenskimi izseljenci v Argentini občutiti pripadnost
skupnosti?
Ja, zelo. Ob sobotah otroci hodijo na tečaje slovenščine in temu pravimo »Slovenska
šola«.
V katerih državah ste že bili?
V Braziliji, na Nizozemskem, v Nemčiji, Italiji, Avstriji in v Senegalu, v Dakarju.
Katerih jezikov ste se učili v osnovni šoli?
V osnovni šoli španščine, kasneje v srednji šoli pa angleščine in francoščine.

Kako se v Argentini čuti družbena razslojenost in kam bi postavili svojo družino in
povprečnega slovenskega izseljenca?
Povprečen Slovenec v Argentini je del srednjega sloja. Je nekaj premožnejših, a te lahko
preštejem na eno roko.
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