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Obletnica pregona koroških Slovenk in Slovencev: v raziskovalnem 
projektu se ukvarjajo s travmami 

Ali lahko 71 let po pregonu koroških Slovenk in Slovencev govorimo o „sožitju“ na Koroškem? 
Kako se razlikuje vidik na jezik in konstrukcijo „domovine“ med generacijami? Socialni psiholog 
Daniel Wutti raziskuje to tematiko v raziskovalnem projektu – že za svojo diplomsko nalogo je v 
tem sklopu bil nagrajen. 

14. in 15. Aprila 1942 so na Koroškem pregnali nad tisoč koroških Slovenk in Slovencev. Ta masovni 
pregon je le eden izmed mnogih travmatičnih dogodkov narodne skupnosti. 

„Podobni dogodki vplivajo kot travme še danes – tako na posameznega kot tudi preko generacij«, 
meni socialni psiholog Daniel Wutti, ki se v obširni študiji ukvarja s predelavo travmatično odločilnih 
dogodkov. Že za svojo diplomsko nalogo »Drei Familien – Drei Generationen« (»Tri družine – tri 
generacije«), dokončana pomladi 2012, bo maja 2013 v tem sklopu prejel priznanje urada vlade 
republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu. Sedaj nadaljuje delo v disertacijskem 
projektu. 

Wutti sprašuje v okviru biografičnega intervjuja tako osebe, ki se zavestno pojmujejo kot koroški 
Slovenci, kot tudi družine, v katerih so že pred desetletji prenehali, govoriti slovensko. Posebna 
pozornost je namenjen osebnim strategijam predelave oz. fenomenom zatajenja. Le-te strategije so 
za opažati tudi na družbeni ravni. 

»V koroški javnosti prisotna je preteklost poguma, ponosa in enotnosti. Temu nasproti stoji 
neprijetno temno poglavje Koroške polpreteklosti: druga svetovna vojna, z vpletenostjo koroškega 
ljudstva v nacionalsocializem in zasledovanjem njegovih žrtev. O pomembnosti soočanja koroške 
javnosti s to zamolčano preteklostjo priča med drugim do danes visoka emocionalnost te tematike. 
Generacijska vez med prvo in drugo generacijo koroških Slovencev je nadpovprečno tesna. Tretja 
generacija - mladi – skušajo na svoj način ravnati s  tem zgodovinskim bremenom«, meni Wutti. 

Prve izsledke bo Wutti predložil leta 2014, njegova diplomska naloga »Drei Familien – Drei 
Generationen« bo izšla še leta 2013 založbi Drava (Celovec). 
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