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1. PRVA POLOVICA 20. STOLETJA (skok v zgodovino): 
slovenski izseljenci 1918-1940, s poudarkom na Nemčiji 

 

sporazum Nemčija & Jugoslavija 1968  
+  
prvo slovensko društvo po drugi svetovni vojni:    
Slovensko kulturno umetniško društvo Triglav 
Stuttgart 1970  

 

2. rezultati vsebinske analize polstrukturiranih intervjujev z 
organizatorji, udeleženci, izvajalci delavnic, gosti iz 
Slovenije na 19. posvetu (Althütte pri Stuttgartu, 2014)  

 



Zgodovinski okvir:  
prva polovica 20. stoletja 

dr. Marjan Drnovšek  

 

Slovenski izseljenci in 
Zahodna Evropa v obdobju 
prve Jugoslavije 

 

Nemčija 
Francija 
Nizozemska 
Belgija, Luksemburg 
(Argentina) 



Izseljenstvo 1918-1940: vzroki 

 pred 1. svetovno vojno se je iz 
Evrope izselilo 45 milijonov ljudi 

 prisilne izselitve (politične) 

 velika gospodarska kriza 
(ekonomske) 

 1920: Rapalska pogodba & 
fašizem, italijansko 
raznarodovanje: 105.000 
Slovencev, Hrvatov iz Julijske 
krajine (aleksandrinke od 1859) 

 1920: prepoved delovanja 
komunistov: Dunaj, Praga, 
Moskva, Berlin, Pariz 

 Berlin do 1933 pomembno 
središče Komunistične partije 
Jugoslavije 

 sredi 20. let 20. stoletja: 9,5 
milijona beguncev in 
neprostovoljnih izseljencev 

 pogromi proti Judom 



Slovenci v Nemčiji: 1918-1940 

 po 1918: Francija najpomembnejša priseljenska država, 
sporazumi Francija & Jugoslavija: emigracijski urad v 
Zagrebu od 1922 (jan.-okt 1924: 2200 potnih listov) 

 sporazumi Nemčija & Jugoslavija: 1928 konvencija o 
socialnem zavarovanju, 1929 konvencija o 
nameščenskem in rudarskem zavarovanju, 1939 
sezonski delavci  

 določanje kvot: poljedelci, rudarji, delavci v industriji 

 Nemčija: dežela izseljevanja & priseljevanja: 1923 
odšlo 115.000 Nemcev (služkinje na Nizozemskem), 
1932: 6 milijonov brezposelnih, tudi med Jugoslovani: 
nekateri se vračajo/selijo v druge države 

 junij 1939: jugoslovanski konzul iz Düsseldorfa pošlje v 
Beograd info, da potrebujejo 50.000 delavcev (rudniki, 
kamnolomi, opekarne, tovarne sintetičnega bencina), 
Jugoslovani zaželena delovna sila 



Slovenci v Nemčiji do 1940 

 1899: Slovence v Porurju obišče Janez Evangelist Krek: 
25.000 Slovencev (400.000 Poljakov, nekaj 1000 Čehov);  

 1933, ljudsko štetje: 17.258 jugoslovanskih državljanov, 
7534 v renski, 6190 v vestfalski provinci, ? državljanstva  

 1928-1939: v Nemčijo izseljenih 25.411 iz Dravske banovine 

 

 IZSELJENSKO ČASOPISJE: v Porurju so se prodajali 3 
slovenski časopisi: Naš zvon: Glasilo Slovencev na Nemškem. 
Obenem glasilo Slovencev na tujem (katoliški in liberalni); 
Rafael (cerkveni); Domovina (kmečki) 

 KNJIŽNICE: 1931 Essen-Stoppenberg (1900 bralcev), 
Gladbeck (1558 bralcev), Moers-Meerbeck (965 bralcev); 
Düsseldorf 



Slovenci v Nemčiji: društva 
 1888-1917: 73 postojank Družbe sv. Mohorja, začetek v 

Börnig-Sodingen, cilj: ohranitev vere in narodnosti; 
prvo društvo Ilirija 1898 ali 1903, Essen-Borbeck 

 dec. 1928, Düsseldorf: Jugoslovanski izseljeniški odbor: 

 Zveza jugoslovanskih katoliških društev: 1931, 43 
društev, 2243 članov; najmočnejša društva: Gladbeck, 
Moers-Meerbeck, Homberg-Hochheid, Osterfeld, Essen-
Schonbeck: podporna in pogrebna blagajna, 4 pevska 
društva, tamburaški zbor, 3 telovadna društva, športno 
združenje, 15  ženskih bratovščin 

 Zveza jugoslovanskih delavskih in podpornih društev: 
1931, 25/44 društev, 1362/1691 članov: najmočnejša 
društva: Hamborn-Neumühl, Buer-Hassl, Bottrop-Boy, 
Erkenschwick, Recklinghaus, Suderwich, Essen-Altenesen, 
Holthasen: podporna in pogrebna blagajna, dva pevska 
zbora, gledališke sekcije 

 soočanje 3 opcij: avstrijska, jugoslovanska, katoliška 



Skrb za slovenski jezik 

 preprečiti utapljanje Slovencev v nemškem morju 

 začetek slov. tečaja: Gladbeck 1926, Meerbeck 1927, 
duhovnik Božidar Tensundern: dvakrat tedensko po 
16. uri, za dovoljenje prosil Ministrstvo prosvete v 
Berlinu (utemeljitev: nemške šole za nemške 
otroke v Braziliji) 

 pesmi, igre, izleti v domovino   

 okoli 70 % otrok ni govorilo slovensko (B. Deželić 
1929/30) 

 1931: 8 tečajev slovenščine, 173 otrok: Gladbeck, 
Homberg-Hochheide, Marl, Moers-Meerbeck, Osterfeld, 
Recklinghausen-Suderwich, Gladbeck, Gerthe 

 

PODOBNOSTI Z DRUGO POLOVICO 20. STOLETJA? 



Preseljevanje v 2. pol. 20. stol.  
 Paul Scheffer: 60. leta 20. stol.,  št priseljencev, živečih v 

Evropski ekonomski skupnosti: 3,3 milijona → 6,6 milijonov 

 1. val: Belgija, Velika Britanija, Francija, Nizozemska,  
Portugalska predvsem iz nekdanjih kolonij teh držav 

 2. val:  50. in 60. leta 20. stoletja: v Nemčijo, Švico, 
Avstrijo, Skandinavijo iz južnoevropskih držav 

 Nemčija, (gostujoči) delavci: obnova porušene dežele, 
zagon gospodarstva 

 sporazumi Nemčije z: Italijo 1955, s Španijo in Grčijo 
leta 1960, s Turčijo 1961, s Portugalsko 1964 
(folkloriada v Ulmu 2014: gostja portugalska 
skupina), z Jugoslavijo 1968 

 3. val: družinski člani 

 70. leta: naftna kriza, omejevanje priseljevanja; izjemi: 
Nizozemska, Švedska – uradno večkulturni 

 4. val: 90. leta, begunci, npr. Nizozemska: ljudje iz Iraka, 
Afganistana, Irana, Somalije, Vietnama; Nemčija: iz 
Jugoslavije  



1980 

Selitev v druge 
republike SFR 

Jugoslavije: notranje 
migracije; 

leta 2013 deluje 44 
slovenskih društev 



O vlogi in pomenu posveta za 
Slovence v Nemčiji v 21. stoletju 

 kvalitativna raziskava izvedena na 19. posvetu v Althütte pri 
Stuttgartu (9.-11. 5. 2014) 

 več kot 100 posnetkov, polstrukturirani intervjuji s/z: 

 organizatorjem 19. posveta (Slovensko kulturno umetniško društvo 
Triglav Stuttgart, predsednik Andrej Vudler) 

 Koordinacijskim odborom za južno Nemčijo (predsednica Gabrijela 
Žagar) 

 organizatorjem 20. posveta (Slovensko kulturno prosvetno društvo 
Sava, Frankfurt na Majni, predsednik Igor Križnar) 

 učiteljico slovenščine ddr. Miro Delavec (ena od šestih iz Slovenije 
napotenih učiteljic, učiteljev dopolnilnega pouka slovenščine) 

 udeleženci posveta & predstavniki večine od 20 slovenskih društev v 
Nemčiji, delujočih leta 2014 

 izvajalci delavnic & gosti iz Slovenije 

 okrogla miza o vlogi in pomenu posveta 

 predavanja 

 citati na prosojnicah (v navednicah: „“): anonimni 



Zanimive življenjske zgodbe: 
vzroki za prihod & ostajanje  

 želja po boljšem zaslužku kot v Sloveniji 

 ljubezen: eden od partnerjev že dela v Nemčiji, drugi se 
mu/ji pridruži 

 197-: večina jih je prišla "za nekaj let", z namenom 
privarčevati nekaj denarja, zgraditi hišo v Sloveniji in 
se vrniti – ZNAČILNA IZSELJENSKA ZGODBA 

 otroci prišli za starši, ki so ostali v Nemčiji; rojeni v 
Sloveniji, nekaj let so živeli pri starih starših v Sloveniji, 
nekateri so v Sloveniji končali nekaj let šolanja  

 otroci, rojeni v Nemčiji 

 nekateri bi odšli (nazaj) v Slovenijo, če bi dobili službo in 
primerno plačilo (priseljenci in potomci) 

 obiski v Sloveniji nekajkrat letno 

 21. stoletje: mladi se izselijo (1/3 univerzitetno izobraženih) 
in nekateri ne razmišljajo o vrnitvi; vzroki: internet, služba, 
boljše prometne povezave, gospodarska kriza v Sloveniji, še 
nimajo družine/hiše v Sloveniji itd.; karierna priložnost  



„Ko ste prišli leta 197-, ste mislili, 
da ste prišli za stalno?“ 

 „Pod nobenim pogojem. Večinoma vsi zdomci, ki smo tu, 
smo mislili, da bomo tu nekaj let, da bomo zaslužili nekaj 
denarja in ustvarili nekaj doma, v Sloveniji. A življenje 
prinaša svoje, tu smo se ustalili, ustvarili družino, otroci so 
bolj Nemci kot Slovenci. Tu sem ostal, doma imam domačijo 
od staršev, stanovanje. Ko bom v pokoju, ne vemo, kje 
bomo, dol ali tu.“ 

 „Načrtovala sva, da bova v Nemčiji nekaj let, da si zgradiva 
hišo – a sva ostala, v Nemčiji sva že 35 let. Otroci zrastejo, 
gredo v šolo, iščejo partnerje, poiščejo si službo – doma so v 
Nemčiji. Partnerji so največkrat domačini, Nemci – ali drugi 
priseljenci, druge nacije – kamor ljubezen pade. Otroci živijo 
tu in zato smo se tudi mi odločili, da ostanemo. Večkrat se 
vračamo v Slovenijo, domov, s celo družino, tudi vnuki, 
približno petkrat na leto. Vsi radi potujejo domov – in se tudi 
radi vračajo nazaj, domov v Nemčijo.“  

 



Vloga in pomen posveta 

1. druženje, sprostitev, veselje: 

• spoznavanje Slovencev iz drugih krajev/društev po Nemčiji in iz Slovenije, 
druženje 

2. soočanje z različnimi perspektivami: 

• večja slika, širši pogled na delovanje slovenskih društev 

• pogovor (predsednikov društev) o podobnih težavah in izzivih: razbremenitev 

• spoznanje, kje vse živijo Slovenci 

3. vpliv delavnic – višja kvaliteta delovanja v društvih: 

• folklora, petje: izboljšanje društvenih dejavnosti  

• retorika, drama: pridobivanje samozavesti za javno rabo slovenščine  

• vodenje sestankov: pomembna podpora za nove vodje 

4. vpliv predavanj – nove informacij: 

• konkretne in uporabne  s strani uradnih oseb: predstavniki iz Slovenije, 
predstavniki konzulatov, ministrstev (davki, vračanje, dokumenti itd.) 

• o delovanju Slovencev v Nemčiji in po svetu (koordinaciji za južno in 
severno Nemčijo, Svet Vlade RS za Slovence po svetu)  

• o dopolnilnem pouku slovenščine (6 zaposlenih učiteljev iz Slovenije) 

5. pridobivanje novih kontaktov 

 



„Zakaj prihajate na posvet?“ 
 

 „Jaz sem šel vedno s tega posveta poln energije, dobre volje, poln 
lepih občutkov, to je enkratno. To ti da za nekaj časa elan, energijo, 
da imaš željo za delo. Spoznaš ljudi, vidiš različne perspektive.“ 

 „Največ, kar odneseš, je energija za delo naprej. Vidiš večjo sliko, da 
nisi samo ti, tvoje društvo, tvojih 5-8 sodelavcev v društvu, dobiš 
neposredni kontakt z odgovornimi osebami z ministrstev, s 
konzulata; vidiš večjo sliko, zakaj in kako se to odvija, nisi sam s 
težavami, ki jih imaš v društvu.“ 

 „Predsedniki prihajamo s svojimi problemi, želimo se o tem 
pogovoriti. Ko se pogovarjaš o tem, se razbremeniš.“  

 „Predvsem to, da se družijo, dogodek res privabi ljudi iz cele 
Nemčije; izvedo novosti – vendar informacije ne gredo naprej.“ 

 „Na folklorni delavnici mi je super, veliko sem se naučil, spoznal 
druge Slovence. Od zdaj naprej bom redno hodil na posvete, vseeno, 
kje bodo, bom prišel 100 %. Kar sem se naučil, je zelo uporabno, 
gospod Samec mi je zelo všeč, večkrat smo se nasmejali.“ 

 „Naučim se veliko novega, nove plese, spoznam veliko ljudi.“  

 „Super, veselje je, si med svojimi, Nemci imajo svojo mentaliteto; tu 
je naša glasba, zaplešeš, počutiš se kot doma.“ 

 



Prvič na posvetu? 

 intervjuji z ljudmi, ki so bili na vseh 19 posvetih ali 
15/12/5/4/3/1  

 nekateri menjajo delavnice in predavanja 

 nekateri so vedno na isti dejavnosti, npr. na folklori, pevskih 

 veliko ljudi na 19. posvetu (2014) PRVIČ na posvetu, 
vzroki: 

 služba 

 ne moreš dobiti kar tako dopusta (npr. vpis v službi decembra) 

 NISO VEDELI, DA POSVET OBSTAJA. 

 

- pretok informacij od vodstva do članov 

+ obveščanje na spletni strani Koordinacijskega odbora, 
facebooku ipd. 



Kako se je posvet spreminjal? 
 osnovna zgradba se ohranja: predavanja in delavnice 

 nove delavnice: retorika (vodenje sestankov), harmonika, 
spletne strani društev 

 na začetku bolj neprijetno, dva ločena tabora, vsak je sedel 
zase, točno si vedel, kdo kam spada 

 prvi posveti so bili veliko bolj množično obiskani, kot so 
današnji seminarji 

 drugačne teme, veliko sprememb: carina, socialno, 
pokojninsko zavarovanje; konkretne informacije za lažje 
življenje v Nemčiji ali za vrnitev v Slovenijo 

 od samega začetka so bili učitelji, katoliške misije, socialni 
delavci; tega danes ni več, tudi župnika ni, 2013 še  

 prej je prihajal bolj vodilni kader društev 

 prej posvet kot nagrada najbolj dejavnim v društvu 

 zdaj se posveta udeležujejo tisti, ki jih zanima delovanje v 
društvih in vse, kar je povezano z ohranjanjem slovenstva  

 



Vodenje društev in delovanje v 21. stol. 
postopoma prevzema mlajša generacija 

 najprej v najstarejšem slovenskem društvu: Triglav Stuttgart 
(2008/2009) → organizacija 19. posveta (2014) 

 Sava, Frankfurt (2012) → organizacija 20. posveta (2015) 

 Slovenija Ulm (2014) → 28. folkloriada (2014) 

 Kulturno društvo Slovenija (2013)  

 Triglav, Singenfilden (2014) … druga društva sledijo … 

 vodenje prevzemajo: 

 t. i. novi priseljenci, priseljeni v Nemčijo po letu 2005 ali 

 t. i. druga generacija/potomci priseljencev: otroci, rojeni v Nemčiji, 
ki so se izobraževali v nemškem vzgojno-izobraževalnem sistemu; 
priselili so se njihovi starši 

 ažurna spletna stran Koordinacija za južno Nemčijo, facebook 

 nekatera starejša društva se ukinjajo, nastajajo nova, npr. v Berlinu 

 POVEZOVANJE NA RAZLIČNE NAČINE (npr. Ulm & Augsburg folklora, 
Ravensburg: slovenski in nemški člani, Triglav Stuttgart: 
sodelovanje z lokalnimi organizacijami) + južna in severna 
koordinacija slovenskih društev v Nemčiji 



Modrost & spoštovanje & 
odprtost za nove ideje = prehod 

 „Mladim je treba pustiti, da spremenijo društvo in ga 
posodobijo, da bo primerno današnjemu času. Če delajo 
drugače, jim je treba pustiti, naj naredijo, kot si oni 
predstavljajo. Tudi mi smo tako začeli, da smo delali po 
svoje. Tako bo društvo zagotovo uspevalo, naprej bo 
delovalo posodobljeno.“ 

 „Starejša generacija sodeluje in pomaga. Mora biti 
kontinuiteta. Vzorci, ki so pozitivni, koristni za društvo, 
se prenašajo naprej. Vzameš povezave, ki jih imaš, 
kontakte, ki so že postavljeni. V društvu je bilo veliko 
stvari, ki so dobro funkcionirale, to je treba spoštovati. 
Neumnost bi bilo porušiti nekaj, kar je že postavljeno – 
to ni revolucija, to je evolucija.“ 



Možnosti za IN-IN? (po okrogli mizi) 

 in Slovenec in Nemec  

 in slovensko in nemško državljanstvo 

 in dom v Sloveniji in dom v Nemčiji 

 spadaš in v Slovenijo in v Nemčijo 

 govoriš in slovensko in nemško in … 

 in-in-in … sestavljena identiteta 

 

 Ali s tem koga izdamo? 

 Ali si s tem olajšamo življenje? 

 Ali državljanstvo – če lahko izberemo le eno – določa, 
kaj sem, kaj čutim, h komu pripadam? 

 



Po letu 2005: novi priseljenci 

 gospodarska kriza v Sloveniji, povečana brezposelnost 

 prihajajo novi priseljenci, ki se na društva in konzulate 
obračajo s podobnimi vprašanji 

 odziv: na spletni strani Koordinacijskega odbora za južno 
Nemčijo nova rubrika (Dobrodošli v Nemčiji), uporabne 
informacije 

• kako in kje najeti stanovanje 

• kje dobiti službo 

• kako napisati prošnjo v nemščini 

• najbolj iskani poklici 

• on-line učenje nemščine … 

 nekateri novi priseljenci dejavni v društvih takoj, večinoma 
čez nekaj let (najprej služba, stanovanje, jezik); nekateri ne 
iščejo stikov ali ustanovijo novo društvo – VEČ MOŽNOSTI 



VLOGA IN POMEN POSVETOV 
ZAME (kot osebo in raziskovalko) 

 prvi stiki: sorodniki: Jana in Franc Kolman (Augsburg) z otroki sta redno 
prihajala iz Nemčije v Slovenijo (sestrična hodila z menoj v šolo) → začela 
sem se učiti nemško 

 od 2008: delovanje društva Drava Augsburg  

 2010: 30 (+ 1) let slovenske šole & folklore v Augsburgu 

 2011: zaposlitev na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC 
SAZU 

 posveti: 17. (2012), 18. (2013), 19. (2014) + 28. folkloriada + 35 let 
društva Drava Augsburg (po Sloveniji)  

 OSUPLOST, NAVDUŠENJE, SPOŠTOVANJE 

 Slovenci v Sloveniji premalo vemo o tem, koliko prostega časa namenijo 
Slovenci po svetu za prostovoljno delo v slovenskih društvih  

 izjemni glasniki in promotorji Slovenije in slovenske turistične 
ponudbe (gospodarski sejmi, javne medkulturne prireditve, povorke itd.) 

 treba zapisati v znanosti in stroki, da ne bo šlo v pozabo  



NAJLEPŠA HVALA ZA 
SODELOVANJE! 

 

ŽELIM VAM ŠE VELIKO 
POSVETOV, POVEZOVANJA 

IN USPEŠNEGA DELOVANJA! 
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