
Šola na daljavo, 9. razred 

Slovenske manjšine med obema vojnama 

 

Učenci naj si preberejo strani 99 in 100 v svojih učbenikih. Nato naj si v zvezek zapišejo 

sledeče: 

Naslov: Slovenske manjšine med obema vojnama 

 

Slovenci v Avstriji 

Po prvi svetovni vojni so bili Slovenci razdeljeni med 4 države (Kr. SHS, Italijo, Avstrijo in 

Madžarsko). Po koroškem plebiscitu začnejo avstrijske oblasti z ponemčevanjem slovenske 

manjšine. Nemščina je postala edini uradni jezik. Slovenska imena so ponemčili, v javnosti je 

bila slovenščina prepovedana. Ukinjali so slovenske šole in zapirali slovenske ustanove. 

Po tem, ko je leta 1938 se Avstrija priključila k Nemčiji se je položaj še poslabšal. Razpuščene 

so bile vse slovenske organizacije, društva, časopisi… 

 

Slovenci v Italiji 

Italijanske oblasti so gledale na Slovence, kot na manjvreden narod.  Situacija se še poslabša 

po tem, ko na oblast pride Mussolini in fašisti. Začne se agresivna italijanizacija in obdobje 

fašističnega nasilja nad Slovenci. Slovenska imena so poitalijančena. Prepovedana so 

slovenska društva in časopisi. Spodbujano je odseljevanje Slovencev in na izpraznjeno zemljo 

so bili naseljeni Italijani. 

Veliko Slovencev, večinoma izobražencev se izseli iz Italije v Jugoslavijo ali Argentino. Od 

izobražencev ostanejo pretežno duhovniki, ki so pomagali pri organizaciji slovenskih društev. 

Nasilje nad Slovenci pa pripelje do organizacije odkritega odpora. Organizirane so številne 

odporniške skupine, najbolj znani sta bili TIGR in Borba. 

 

Slovenci na Madžarskem  

Tudi pod Madžari poteka raznarodovanje – madžarizacija. Ukinjene so slovenske šole in vrtci, 

pomadžarjena imena… Slovenci niso bili priznani kot lasten narod, temveč kot Vendi, posebna 

mešanica narodov, ime naj bi izviralo iz Vandalov. 

 

Učenci naj primerjajo položaj slovenskim manjšin med obema vojnama z njihovim položajem 

danes. Imajo danes več pravic? So pogoji za življenje boljši? Ali je število zamejskih Slovencev 

naraslo ali padlo? Zakaj?... Učenci naj tudi primerjajo pravice slovenskih manjšin v tujini z 

pravicami, ki ju imata italijanska in madžarska manjšina pri nas. 


