
Geografski vestnik, Ljubljana, LI (1979) 

UDC 
UDK 911.3:312:325.2 (=497—12) (71) = 863 

PRISPEVEK H GEOGRAFIJI SLOVENSKEGA IZSELJENSTVA V 
KANADI1 

Rado GENORIO* 

Uvod 

Proučevanje različnih aspektov slovenskega izseljenstva v preko-
morskih deželah je v primerjavi z ustaljenim znanstveno-raziskovalnim 
delom na problematiki slovenske narodnostne skupnosti v Avstriji, Ita-
liji in Madžarski ter začasnega zaposlovanja naših delavcev v deželah 
Zahodne Evrope, šele v začetni fazi. Dosedanje raziskave migracij so se 
dotaknile izseljenstva samo v nekaterih pogledih, v zadnjih letih pred-
vsem ob poglobljenem študiju migracijskega cikla začasno zaposlenih v 
tujini. Razne novinarske impresije ter drugi delni vtisi, ki so nastali ob 
bežnem kontaktu posameznikov s številnimi kolonijami naših rojakov v 
prekomorskih deželah, nikakor ne morejo in tudi ne smejo vplivati na 
naše predstave o številnih problemih iz življenja slovenskih in drugih 
jugoslovanskih izseljencev onstran oceanov. Na takem nivoju interpre-
tirana spoznanja ne zadovoljujejo širokega kroga izseljenske in domače 
javnosti; še manj pa so primerna za planiranje kakršnihkoli odnosov z 
izseljenskimi skupnostmi. V zvezi s tem se zastavlja vprašanje o poudar-
janju njihove samobitnosti ter vloge pri demokratizaciji odnosov na med-
narodnem nivoju. 

Neizpodbitno dejstvo je, da so selitveni tokovi v prekomorske de-
žele, obseg izseljenske populacije v vseh generacijah, poselitvena struk-
tura, prostorska mobilnost znotraj območij koncentracije, kulturno-pro-
svetna organiziranost itd. vse premalo razjasnjeni. Nekateri izmed ome-
njenih procesov ter pojavnih oblik izseljenstva so bili prisotni v dose-
danjih razpravah le v neznatnem obsegu ali pa je bil pristop pri njiho-
vem obravnavanju izrazito deskriptiven, brez temeljne analize ustreznih 

i Razprava je izvleček iz prve faze raziskovalne naloge »Problemi slovenskega iz-
seljenstva v Kanadi — v socialno-geografski luči« Inštituta za geografijo Univerze Edvar-
da Kardelja v Ljubljani, ki jo financira Raziskovalna skupnost Slovenije. 

* asistent pri Inštitutu za geografijo Univerze Edvarda Kardelja, Aškerčeva 12, 
61000 Ljubljana, YU. 
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virov informacij. Vzrok takemu stanju je potrebno poiskati tudi v dose-
danjih gledanjih na to problematiko, v nedostopnosti ustrezne dokumen-
tacije ter na drugi strani še v premajhni iniciativnosti znanstvenih in 
drugih družbenih institucij. V načrtnem proučevanju izseljenslva je 
čutiti določen premik na bolje šele po prvem simpoziju o problematiki 
jugoslovanskega izseljenstva, ki je bil v Zagrebu leta 1976. S slovenske 
strani sta bila tam predstavljena le dva referata — oba prispevka slo-
venskih geografov. 

Izseljenska problematika v slovenski geografiji 

Ob splošnem negativnem vrednotenju dosedanjih znanstvenih do-
sežkov na področju izseljenstva velja pripomniti, da so slovenski geo-
grafi tej problematiki posvečali precej pozornosti, že v obdobju pred 
drugo svetovno vojno so nastale nekatere razprave, ki so osvetljevale 
problem izseljenstva iz Slovenije ali posameznih njenih regij. Rezultati 
so bili deloma publicirani tudi v geografskih revijah. V eni predvojnih 
izdaj Geografskega vestnika je izšla razprava: Izseljevanje in doselje-
vanje v Žumberku (22). Po dolgotrajnem iskanju podatkov je tik pred 
vojno podala pregled geografske razprostranjenosti slovenskih naselbin-
skih jeder po svetu Slava Lipoglavšek—Rakovec (14); delo je dolgo 
časa veljalo za enega najboljših prikazov slovenskega izseljenstva v pre 
komorskih deželah. V okviru povojnih prizadevanj na tem področju ne 
gre prezreti Melikove knjige »Amerika in ameriška Slovenija« (15), ki je 
nastala po avtorjevem obisku v Združenih državah Amerike. Tudi v zadnjih 
dveh desetletjih je prišlo izpod peres slovenskih geografov več razprav, 
ki obravnavajo slovensko izseljenstvo po svetu ali pa zgolj nekatere 
aspekte izseljenstva. Posebej je potrebno omeniti Ludvika Olasa (16) 
Vladimir j a Klemenčiča (10; 11) in Marjana Ravbarja (18). Vsa omenjena 
dela pa so premalo prodrla v izseljensko javnost, na drugi strani pa potr-
dila znano dejstvo, da brez poglobljene analize arhivskega gradiva, ob-
stoječih uradnih in neuradnih statistik, dobro zastavljenih anket, teren 
skega dela itd. ni mogoče pričakovati rezultatov trajnejših znanstvenih 
vrednosti. 

Izseljenstvo v Kanadi 

Natančen pregled dostopne dokumentacije s področja izseljenstva nam 
hitro predoči neprijetno dejstvo, da o izseljenstvu v Kanadi ni skoraj nič 
napisanega; posamezne obrobne informacije pa so večkrat pretirane. O Slo-
vencih v Kanadi zvemo le to, da jih je od 4000 do 40000, nič drugače ni 
pri cenitvah za druge jugoslovanske izseljence. Nekateri govore, da je v 
Kanadi celo »pol milijona« Jugoslovanov ali pa vsaj 300.000. Na to je delo-
ma opozoril Vladislav Tomovič v razpravi: Broj i društveni položaj naših 
iseljenika u Kanadi, ki velja za najboljši prikaz nekaterih demografskih, 
socialnih in zgodovinskih aspektov našega izseljenstva v Kanadi. 

Delo v neposrednem stiku z različnimi dejavniki izseljenskega življe-
nja pa nam razkrije realnejšo podobo stanja. Nenazadnje so tu tudi po-
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datki uradnih statističnih popisov ter imigracijske službe, ki kljub posa-
meznim napakam pri opredeljevanju jugoslovanskih priseljencev v ustrez-
ne etnične strukture ter neustreznemu definiranju nekaterih vprašanj za 
potrebe uradnih statističnih popisov ne morejo tudi do petkrat zgrešiti. 

V zvezi s pravkar omenjenim je težišče pričujoče razprave usmerje-
no v osnovne, lahko jih imenujemo izhodiščne elemente našega izseljen-
stva v Kanadi, to je v prikaz selitvenih tokov, ugotavljanje števila izseljen-
cev in njihovih potomcev ter v geografsko razprostranjenost naselitvenih 
jeder v okviru posameznih provinc in metropolitanskih središč. Za razliko 
od dosedanjih opisovanj, brez uporabe ustreznih statistik, bo prikaz ome-
njenih procesov in pojavov temeljil na analizi uradnih podatkov, zbranih 
preko jugoslovanskih in kanadskih uradnih in neuradnih statističnih in 
drugih publikacij. 

Selitveni tokovi pred drugo svetovno vojno 

V okviru prekomorskih selitvenih tokov zavzema Kanada posebno 
mesto. Za razliko od sosednjih Združenih držav Amerike je sprejela prve 
izseljence iz Slovenije in drugih jugoslovanskih pokrajin relativno pozno; 
v večjem številu šele v prvem desetletju po prvi svetovni vojni. Pred tem 
pa je bilo doseljevanje v Kanado neznatno v primerjavi z razsežnostjo 
selitvenih tokov v ZDA. Pred prvo svetovno vojno je kanadska imigracij-
ska služba vodila relativno dobro evidenco o številu doseljenih oseb, ven-
dar je iz njihove opredelitve nacionalnih skupin lažje ugotoviti skupno 
število priseljencev iz skupine jugoslovanskih narodov. Seštevek podatkov 
iz letnih poročil »Department-a of the Interior«, kamor je takrat spadala 
tudi imigracijska služba, je pokazal, da se je v obdobju pred prvo svetov-
no vojno izselilo v Kanado: 2937 Hrvatov in Slovencev; 1266 Srbov; 571 
Dalmatincev, Bosancev in Hercegovcev; 59 Črnogorcev ter tik pred vojno 
149 Makedoncev, število se je sploh povečalo po letu 1910, posebno pri 
Srbih in drugih narodih z juga (balkanske vojne). Razen večjega števi-
la Hrvatov na zahodni obali (Lakatoš J. 1914) ni bilo kakšne izrazite pro-
storske koncentracije naših izseljencev. Večina se jih je »porazgubila« ši-
rom Kanade v lovu za zlatom ali pa v rudnikih na severu. Slovenci so bili 
v glavnem v British Columbiji ter Alberti in Saskatchwanu, kjer so se u-
kvarjali s kmetijstvom. Nekateri viri (Sheryak J, 1958) govore, da jih ni 
bilo več kot 200. Verjetno je omenjena številka nekoliko prenizka, če upo-
števamo standardni delež Slovencev v okviru izseljevanja jugoslovanskih 
narodov v Kanado; ta je znašal med obema vojnama 13,7% (glej tabelo 
1). Če ta delež pospjlošimo na stanje pred prvo svetovno vojno, lahko smat-
ramo 535 Slovencev za realno oceno številčnega stanja v tem obdobju. 
Ob tem pa je potrebno naglasiti, da se je znatni del teh priseljencev 
izselil preko Kanade v Združene države Amerike. V prid tej trditvi so 
podatki statističnega popisa iz leta 1921, ko je bilo v Kanadi registri-
ranih 3906 Jugoslovanov po etničnem izvoru. Razlika od števila doseljenih 
pred vojno (5059) je torej očitna; popis ne upošteva petine vseh priseljen-
cev. Kratek pregled predvojnega izseljevanja bi zaključil še z informacijo, 
da so bili prvi Slovenci v Kanadi že pred letom 1910, kar je v nasprotju 
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z dosedanjimi trditvami (Kristan C., 1955; Zaic F., 1956; Dolenc I., 1978 
itd.). Statistična kategorija »Croatian and Slovenian« se pojavi v navedbah 
kanadske imigracijske službe že leta 1899, o delovanju posameznikov pa je 
nekaj podatkov tudi v Migracijom enciklopediji (Grado A., 1930). Prvi sti-
ki Slovencev s Kanado pa segajo že v prvo polovico 19. stol., ko je tudi 
med kanadskimi Indijanci deloval misionar in škof Baraga. 

Selitveni tokovi med obema vojnama, posebno še v dvajsetih letih, so 
se vse bolj usmerjali v Kanado. Omenjena tokovi pridobijo na pomenu po 
letu 1924, ko sosednje Združene države Amerike zapro vrata masovnemu 
doseljevanju. Kanada postane za mnoge Slovence in druge jugoslovanske 
narode edino upanje v reševanju težke ekonomske situacije v stari Jugo-
slaviji. 

Izseljevanje med obema vojnama doseže svoj višek leta 1928, ko se je 
izselilo iz Slovenije 1008 oeeb oziroma 5921 iz vse Jugoslavije (Aranicki 
F., 1929; Grado A., 1930). Podatki »Iseljeničkega komesarijata« v Zagrebu 
navajajo, da se je v obdobju med obema vojnama izselilo v Kanado 4593 
Slovencev in v istem obdobju vrnilo 1234. Kljub nekaterim pomanjkljivo-
stim (specifikacija podatkov, ki ni ustrezala nacionalni strukturi prebival-
stva ter regionalni razporeditvi), so ti podatki dober vir za poglabljanje v 
prekomorske selitvene tokove med obema vojnama, vsaj pri navedbah za 
takratno ozemlje Slovenije in poznejše Dravske banovine. Primorski del 
slovenskega etničnega ozemlja, ki je bil takrat pod Italijo, v primeru se-
litvenih tokov v Kanado ni tako pomemben, ker se je tamkajšnje prebi-
valstvo selilo pretežno v dežele Latinske Amerike. Drugače pa je pri nava-
janju podatkov za druge jugoslovanske narode, kar povzroča precej težav 
v zadnjem času številnim proučevalcem izseljenske problematike (Tomovič 
Vladislav, 1978). Podatki izseljenskega komesariata se razlikujejo od ka-
nadskih, vendar ne toliko v končnem seštevku, kot v navedbah za vsako 
nacionalno skupino posebej. Tako so podatki za priseljence — stare deset 
let in več, ki so ob prihodu v Kanado govorili slovenski jezik, skoraj za 
polovico manjši od navedb v tabeli 1 (Canada Yearbook, 1926 — 1945). 

Iz podatkov v tabeli je razvidno, da je bil selitveni saldo pozitiven 
takoj po prvi svetovni vojni ter v letih ekonomske recesije, ko je bilo pre-
cej rojakov tudi deportiranih zaradi aktivnega sodelovanja v naprednem 
gibanju, pri organiziranju stavk in naprednih klubov. Krizno obdobje v za-
četku tridesetih let ter kanadska restriktivna politika sta močno zaustavili 
nadaljnje priseljevanje iz Jugoslavije. 

V obdobju med obema vojnama se že izoblikujejo posamezna jedra s 
slovenskimi naselbinami. Na prvem mestu je bilo vsekakor rudarsko me-
sto Kirkland Lake na severu Ontaria, kjer je pred vojno prebivalo več kot 
500 Slovencev, na drugem mestu je bil Timmins z 264 rojaki; potem sle-
dijo še Vancouver (200), Toronto (113), Noranda (109) Sudbury (100), 
Port Arthur (75), Val d'Or (69), Windsor (60), Sault. St. Marie (50) 
itd. (19, 1942). Koncentracija slovenskih naselbinskih jeder je bila v ob 
močju rudnikov zlata, niklja ter v manjšem delu v mestih z avtomobilsko 
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ali lahko strojno industrijo. Toronto, današnji center slovenske izseljenske 
populacije v Kanadi, je bil pred vojno po številu rojakov šele na četrtem 
mestu. 

Tabela 1: Izseljevanje v Kanado in vračanje v Kraljevino Jugoslavijo 
v obdobju 1919—19392 s posebnim ozirom na Slovenijo (v številkah in °/o) 

Izseljevanje Vračanje Selitveni saldo 
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1919 8 1* — 107 15* — +99 + 14 
1920 142 19* — 238 32* — + 96 + 13 
1921 87 13 14,9 120 16* — +33 + 3 
1922 179 2 1,1 78 11* — —101 +9 
1923 717 46 6,4 31 1 3,2 —686 —45 
1924 1941 206 10,6 62 8 12,9 —1879 —198 
1925 2436 329 13,5 106 18 17,0 —2330 —311 
1926 4831 613 12,7 156 19 12,2 —4675 —594 
1927 4656 704 15,1 418 26 6,2 —4238 —678 
1928 5921 1008 17,0 673 80 11,9 —5248 —928 
1929 4030 482 12,0 783 117 14,9 —3247 —365 
1930 2745 369 13,4 1115 166 14,9 —1630 —203 
1931 604 65 10,8 1265 141 11,1 + 661 +76 
1932 491 54 11,0 1057 210 19,9 + 566 + 156 
1933 537 90 16,8 589 53 9,0 -t 52 —37 
1934 543 112 20,6 410 56* — —133 —56 
1935 566 96 17,0 407 55* — —159 —41 
1936 653 92 14,1 372 51* — —281 —441 
1937 919 97 10,5 395 76 19,2 —524 —21 
1938 1009 103 10,2 448 50 11,2 —561 —53 
1939 488 92 18,8 240 33 13,7 —248 —59 

Skupaj 33503 4593 13,7 9070 1234 13,6 —24433 —3359 

Vir: 1. Grado Arthur, Migraciona enciklopedija, Zagreb 1930 
2. Statistički godišnjak Kraljevine Jugoslavije, Beograd 1929 — 1940. 

! Podatki o izseljevanju za obdobje 1919 — 1920 in podatki o vračanju za obdobje 
1919 — 1922 ter 1934 — 1936 niso nadrobno navedeni po posameznih pokrajinah oziroma 
banovinah, številke za Slovenijo, označene z zvezdico, so izračunane na osnovi medvoj-
nega povprečnega deleža števila izseljenih in vračajočih. 
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Geografska karakteristika predvojnih selitvenih tokov je predvsem v 
tem, da se regije doselitve niso razlikovale od izvornega okolja samo po 
stopnji socio-ekonomskega in kulturnega razvoja, temveč tudi po različnih 
naravnogeografskih potezah in pogojih za življenje. V tem pogledu bi opo-
zoril predvsem na rudarska mesta v severnih predelih Ontaria in Quebeca 
(Kirkland Lake, Timmins, Schumacher, Noranda) ter British Columbi-e, 
kjer je bivalo v tridesetih letih več kot polovica slovenskih in drugih jugo-
slovanskih izseljencev. Glede na geografske vidike izseljenstva pride prav 
na obravnavanem območju do izraza specifično prostorsko sodelovanje 
med posameznikom ter različnimi zemeljskimi naravnimi ter družbenimi 
fenomeni. Dosedanje izkušnje kažejo namreč, da moderni migracijski toko-
vi nikoli niso potekali med območji z velikimi razlikami v podnebnih ter 
drugih naravnih danostih. Že Maurice Davie je opozoril, da je šel izselje-
nec nerad iz »svojega« naravnega okolja. Ta pojav je bil svojstven le za 
kolonizacijo ter nekatere druge pojavne oblike premikov prebivalstva v 
prostoru (Davie M., 1948). 

Selitveni tokovi po vojni 

Povojno obdobje karakterizira najprej masovna akcija ob odhodu ozi-
roma povratku številnih jugoslovanskih izseljencev, ki jim težko življenje 
v Kanadi ni prineslo nič dobrega. V letih 1947—1948 se je vrnilo v domo-
vino 1869 priseljencev z namenom, da pomagajo pri obnovi porušene do-
movine. Število Slovencev je bilo v primerjavi z ostalimi povratniki majh-
no; v prvi skupini povratnikov je bilo le 12 Slovencev iz Kanade, 8 iz ZDA 
ter 3 iz Paname (Jedinstvo, 1948). Leta 1948 pa Kanada sprejme že 3483 
Jugoslovanov (Canada Yearbook), v naslednjem letu 2163, leta 1950 in 
1951 pa še nadaljnjih 1558 oziroma 5651. S tem letom se nekako zaključi 
tudi doseljevanje političnih emigrantov (podatki se nanašajo na osebe, ki 
so bile rojene v Jugoslaviji). V obdobju 1946—1977 se je izselilo v Kanado 
109595 Jugoslovanov. Za Slovence ne moremo ugotoviti točnega števila, 
saj doma nismo beležili selitvenih tokov preko meje. Kanadska statistična 
in imigracijska služba pa sta navajali podatke le za skupino »Yugoslavs«. 
Šele uradna statistična popisa iz leta 1971 in 1976 navajata ponovno podat-
ke o številu Slovencev, Hrvatov in Srbov po materinem jeziku. Zaradi 
slabe metodološke zasnove omenjeni podatki ne morejo služiti v celoti 
svojemu namenu ter prikazujejo izkrivljeno sliko o prisotnosti omenjenih 
treh narodnih skupin v Kanadi, ostalih pa sploh ne omenjajo; vključeni 
so v skupino »Yugoslav«. Glede na to sem ugotovil približno število Slo-
vencev v vseh generacijah s pomočjo preproste demografske analize — od 
števila priseljenih Jugoslovanov po posameznih letih sem odštel vrednost 
v višini 13,7 %3 . Izračun je pokazal, da se je po drugi svetovni vojni izse-
lilo v Kanado 15.086 Slovencev, č e k temu prištejemo še naravni prirastek 
prebivalstva, potem sta številki 23717 in 26072 dokaj realni oceni obsega 
izseljenske populacije v vseh generacijah. V prvem primeru je bilo izhodi-
šče za računanje naravnega prirastka število Slovencev leta 1939, v drugem 
primeru pa ocena iz leta 1921. Povojno vračanje je bilo neznatno in sem ga 
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pri teh izračunih zanemaril. Ocena v razponu od 24000—27000 ustreza re-
alnemu stanju, kar so potrdili tudi drugi izračuni. 

Podatki statističnih popisov 

S kratkim popisom zadnjih dveh statističnih popisov skušam samo po-
trditi težavnost postopka pri ugotavljanju števila slovenskih izseljencev 
oziroma njihovih potomcev, hkrati pa na kratko podati razprostranjenost 
slovenskih naselbinskih jeder v Kanadi po posameznih provincah. Urad-
ne statistične publikacije nam predoči j o precej statističnih kategorij, ki se 
nanašajo na etnična vprašanja. Za nas je zanimiva predvsem kategorija 
»Population by Mother Tongue«. V sklopu te kategorije so v uradnih sta-
tističnih publikacijah za popisa iz leta 1971 in 1976 navedeni podatki o ste 
vilu Slovencev, Hrvatov, Srbov in »Jugoslovanov«*. 

Popis iz leta 1976 navaja, da je v Kanadi — po materinem jeziku 4785 
Slovencev, 20390 Hrvatov, 3855 Srbov ter kar 48.535 Jugoslovanov. V pri-
merjavi s predhodnim popisom iz leta 1971 se je število Slovencev zmanj-
šalo za 25,4%, v istem času pa se je povečalo število Jugoslovanov za 
16,4% (glej tabelo 2). Podrobne diskusije ob tem niso potrebne. Popisni 
podatki so potrdili sledeča dejstva: 

Tabela 2: Izseljenci po materinem jeziku leta 1971 in leta 1976 

1976 1971 

št. % št. % Indeks 

Hrvati 20860 28,1 20390 26,3 97,7 

Slovenci 6415 8,7 4785 6,2 74,6 

Srbi 5225 7,0 3855 5,0 73,8 

Jugoslovani 41690 56,2 48535 62,5 116,4 

Skupaj 74190 100,0 77575 100,0 104,6 

Vir: 1) Census of Canada 1976, Catalogue 92—821 (Bulletin 2,2), Ottawa 1978 in 
2) Census of Canada 1971, Catalogue 92—725 (Bulletin 1.3—4), Ottawa 1973 

3 To je delež selitev iz Slovenije oziroma Dravske banovine med obema vojnama v 
okviru izseljevanja iz Jugoslavije v Kanado. Omenjeni delež sem generaliziral kljub dej-
stvu, da se je po vojni meja z Italijo pomaknila proti zahodu. Na drugi strani je pač 
potrebno upoštevati tudi dejstvo, da se je v zadnjih letih delež migrantov iz Slovenije, v 
odnosu do drugih republik in pokrajin, zmanjšal. 

4 Niso se izrekli drugače. V to kategorijo so vključeni tudi podatki za druge jugo-
slovanske narode ter narodnostne manjšine. 

4 — GEOGRAFSKI VESTNIK 49 



JUGOSLOVANI PO MATERINEM JEZIKU PO PROVINCAH LETA 1971 IN 1976 

YUGOSLAVS BY MOTHER TONGUE FOR PROVINCES 1971 AND 1976 

HRVATI CROATIAN 

SLOVC NCI SLOVINI AN 
JUSOS LCA/A NI YUiOILAV" 

METROPOLITANSKA OBMOČJA Z 
Џ ve C KOT KXX> SLOVENCI METROPOL ITAN AREAS WITH MORE THAN 1000 SLOVENIANS 
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— vprašanja, ki se nanašajo na etnično poreklo, so metodološko nedode-
lana 

— pri vprašanjih, ki se nanašajo na nacionalnost, se dobršen del populaci-
je ne istoveti pravilno. To smatrajo za poseg v privatno življenje (To-
mović V., 1978) 

— popis ne daje pravega vpogleda v drugo in tretjo generalo . 

Omenjeni popis je pokazal, da je večina slovenskih in drugih jugoslo-
vanskih izseljencev v Kanadi v provinci Ontario (glej karto); podatki iz 
leta 1976 kažejo, da je več kot 80% slovenskih izseljencev v tej provinci. 
Dodatne analize so pokazale, da je večina osredotočena v metropolitanskih 
območjih: Toronta, Hamiltona, St. Catharines-Niagara, Londona, Windso-
ra. Izven Ontaria so močnejše kolonije izseljencev še v Montrealu (Que-
bec), Winnipegu (Manitoba) ter Vancouverju (British Columbia); v ome-
njenih središčih je povsod več kot 1000 Slovencev v vseh generacijah. Da-
leč pred ostalimi izstopa po številu izseljencev Toronto z okolico. Jedro 
izseljenske populacije je v področju takozvane »zlate podkve«, to je de-
mografsko in gospodarsko najaktivnejši del Kanade, ki se začenja v me-
tropolitanskem območju Toronta ter se preko industrijskega Hamiltona 
zaključi v vinogradniško — sadjarskem področju Niagarske regije. V pri-
merjavi s predvojno koncentracijo izseljenskih naselbin na severu, je da-
nes jedro na skrajnem jugu province Ontario, torej v območju, ki družbe-
no-ekonomsko in prirodno-geografsko najbolj ustreza našim rojakom. 
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A CONTRIBUTION TOWARDS THE GEOGRAPHY OF THE SLOVENE 
IMMIGRANTS IN CANADA 

Rado G e n o r i o 

(Summary) 

The problems of the Slovene immigrants in Canada have so far not 
been treated in any more significant discussions at a scholarly level. A 
careful investigation of the accessible documentation from the field of 
immigration has revealed the unpleasant fact that almost nothing has as 
yet been written about Slovene immigration in Canada; occasional journa-
listic and other non-scholarly reports, however, tend towards exaggerati-
on. What could be found about the Slovenes in Canada is merely that 
their number is somewhere between 4.000 and 40000; no much more reli-
able information could be arrived at as regards members of outher Yu-
goslav nations living in Canada. 

Our careful analysis of the migration currents during the individual 
periods has revealed that Slovenes started to emigrate into Canada already 
at the turn of the (19th—20th) century. By the beginning of the World 
War I the number of Slovene emigrants to Canada was slightly over 100. 
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In the inter-war period the net-migrations amounted to 3.359. Most of the 
present immigrants came to Canada after 1948, at first as political, later 
on as economic emigrants. Since the post-war statistical information does 
not provide an exact number of the Slovenes who immigrated, we resor-
ted to a straightforward demographic computing — with the view of ob-
taining a maximally adequate estimate of the number of Slovene immi-
grants and their children. Thus of the total of the Slovene immigrants in 
Canada a value in the amount of 13.7% has been deducted, this being 
the amount due to the migration currents from Slovenia in the inter-war 
period, in the context of the emigration from the Kingdom of Yugoslavia 
into Canada. It has been established that during the years 1946—1978 the 
number of Slovenes who had emigrated to Canada reached 15.086. By ad-
ding to this the natural increase, our estimate would claim that today 
there live in Canada 24.000 to 27.000 Slovenes (including all generations). 
On the other hand, the official information available from census taken 
in 1976 provides in the answers to the question of »population by mother 
tongue« that only 4.785 Slovenes live in Canada, in comparison with the 
corresponding information from the year 1971 thus a numerical decrease 
by 25,4 %. 

Over 80% of them live in the province of Ontario — in the metropo-
litan areas of Toronto, Hamilton, St. Catharines, London, Kitchener, and 
Windsor. 
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