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Kaj je »nacionalno vprašanje« na Koroškem? 

Učni cilj: dijaki spoznajo bistvene dogodke v zgodovini in osrednje teme nacionalnega vprašanja (spor 

med narodnima skupnostma) in pripravijo predloge za obravnavanje koroške zgodovine v prihodnje 

Kot pobliže predstavi študija med 16 do 18-letniki na vseh višjih šolah srednjega izobraževanja na 

Koroškem 2011, predvsem (enojezični) nemško govoreči mladi na Koroškem skoraj ne kažejo 

razumevanja za vprašanje narodnih skupnosti in njihovo zgodovino. Deloma sicer obstaja pozitivni 

odnos do manjšin in njihovih zahtev ter do dvo- in večjezičnosti. Hkrati pa obstajajo številni predsodki, 

ki se kažejo v pomanjkljivi informiranosti, čustveno obrambnem odnosu in v pogostem združevanju in 

enačenju manjšinskih in migracijskih vprašanj. Pogosto se z argumentom: »Naj se prilagodijo ali pa 

gredo domov!« jasno pokaže skoraj nediferenciran pogled na narodno skupnost. 

 

Tematski pregled ponujajo prispevki: „Koroška je ena! Raznolikost in korak dalje v zvezni deželi“ in 

„Vprašanje(-a) narodne skupnosti na Koroškem“ avtorjev Jürgena Pirkerja in Linde Hofmeister ter  

Časovnica vprašanja narodne skupnosti na Koroškem Jürgena Pirkerja (Univerza Karla in Franca v 

Gradcu) (Download preko domače strani platforme za politično izobraževanje na Koroškem).  

 

 

 

 

 

Viri:  

Pirker Jürgen (2012): Vom (Eigen-)Sinn der Geschichte(n). Große und kleine Erzählungen in Kärnten, v: Petritsch 

Wolfgang/Graf Wilfried/Kramer Gudrun (ur.), Kärnten liegt am Meer. Konfliktgeschichte/n über Trauma, Macht 

und Identität, Klagenfurt 

Pirker Jürgen (2013): Wir sind Kärnten – Mi smo Koroška. Jugend, Begegnung und politische Bildung in 

Volksgruppenfragen, Baden-Baden. 

 

Pirker Jürgen/Hofmeister Linda (2015): Ergebnisse der Umfrage und Intervention/Rezultati ankete in 

intervencija, v Pirker Jürgen (ur.), Kärnten und Slowenien: Getrennte Wege – Gemeinsame Zukunft. Jugend 

zwischen Heimat, Nation und Europa/Koroška in Slovenija: Ločene poti – skupna prihodnost. Mladi o domovini, 

narodu in Evropi, Baden-Baden 
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Primer za vajo 

Na osnovi Časovnice vprašanja o narodni skupnosti na Koroškem, ki jo najdete na zavihku za 

download pri platformi za politično izobraževanje Koroške, odgovorite na naslednja vprašanja:  

 

Prelomni dogodki  

 

• Kaj je »nacionalno vprašanje« (»spor o narodni skupnosti«) na Koroškem? 

• Kje vidite izvor spora, kaj so »sporne točke«? 

• Katere medsebojne prizadetosti in grožnje zaznavate? 

• Kateri dogodki so po vašem mnenju še posebej vplivali na obe skupini?  

 

 

Pomen in zaščita jezika 

 

• Zakaj so bistvene teme pri vprašanju narodne skupnosti postale predvsem postavitev 

dvojezičnih napisov ali dvojezični pouk ?  

• Katere potrebe in strahovi bi se lahko nahajali v ozadju zahtev narodne skupnosti? 

• Katere potrebe in strahovi bi se lahko nahajali v ozadju zavrnitve zahtev na strani enojezičnih 

 Korošcev? 

• Kakšno vlogo igra jezik v tem sporu?  

• Kako pomemben je vam vaš jezik? Kaj bi se zgodilo, če vaše materinščine ne bi mogli 

 uporabljati v javnosti, v šoli, v bolnišnici, na uradih? 

 

 

Obravnava preteklosti in pomen za sedanjost 

 

• Ali igrajo dogodki iz zgodovine Koroške danes kakšno vlogo?  

• Koga danes to še prizadene? 

• Kako so ti dogodki predstavljeni v javni razpravi oz. v politiki?  

(kako se denimo govori o obrambnem boju ali o 10. oktobru?) 

• Katere ideje in predloge imate za prihodnost Koroške?  

(Kako naj Koroška ravna s svojo preteklostjo?) 

• Kakšne nasvete bi vi dali politiki pri zadevah vezanih na narodne skupnosti? 

 

 

Avtorica: Linda Hofmeister (Univerza Karla in Franca v Gradcu) 

 


