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ÖZET
Slavların bugünkü Slovakya’ya yerleşmeleri 6. yüzyılın başlarına dayanır. 7. yüzyılın ortalarında
Slavlar, Samo Krallığı ismiyle bir devlet kurarlar. Dokuzuncu yüzyılda Karolenj İmparatoru
Şarlman yönetimi tarafında Slovakların yaşadığı bölgelerde ilk Hristiyanlaşma başlandı. 16.
yüzyıldan sonra Slovakların yaşadığı bu bölgeler Habsburg İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girdi.
Habsburgların bu hâkimiyeti 1918 yılında kadar sürdü. Habsburg İmparatorluğu’nun dağılmasından
sonra Çekler ile birlikte Slovaklar, Çekoslovakya Devleti’ni kurdular. 1990 yılında Doğu Bloku
ülkelerinde başlayan demokratikleşme hareketleri ile birlikte 1993 yılında bu iki halk barışçıl bir
şekilde ayrılarak iki bağımsız devlet haline geldiler.
Slovakların, günümüz Avusturya sınırları içinde yer alması 13. yüzyıla dayanır. O zaman
Avusturya’da yoğunlukla yerleştikleri bölgeler, Viyana ve Aşağı Avusturya Eyaleti’dir. 17.
yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu ile yapılan savaşlardan ve 19. yüzyılda Viyana ve çevresindeki
sanayileşmeden dolayı Slovakların yaşadığı bölgelerden Avusturya’ya iki önemli göç dalgası oldu.
O yüzyıllarda Slovaklar, Avusturya'da yaşayan Çeklerin gölgesinde kalan ve bilinmeyen bir etnik
grup olarak görüldüler. Bundan kaynaklı Avusturya’da yaşayan Slovakların nüfusu konusunda
kesin bir sayı yoktur. Ancak 1990’lı yıllardan itibaren Doğu Avrupa’daki politik gelişmeler
Avusturya’daki Slovakların durumlarında da değişiklik yarattı. 1992 yılında Slovaklar,
Avusturya’da ayrı bir otokton etnik grup olarak tanındılar. Makalenin amacı Avusturya’da yaşayan
Slovakların bağımsız bir etnik grup olarak tanınmaya doğru giden bu süreci özetlemektir.
Anahtar Kelimeler: Slovaklar, Avusturya, Azınlık Hakları
ABSTRACT
The settlement of Slavs in present-day Slovakia dates back to the early 6th century. In the middle of
the 7th century, the Slavs established a state with the name Samo Kingdom. In the ninth century, the
first Christianization started in the regions where Slovaks lived by the Carolingian Emperor. After
the 16th century, these regions where Slovaks lived came under the domination of the Habsburg
Empire. This domination of the Habsburgs lasted until 1918. After the dissolution of the Habsburg
Empire, the Slovaks together with the Czechs established the Czechoslovakian state. With the
democratization movements that started in the Eastern Bloc countries in 1990, these two peoples
peacefully separated in 1993 and became two independent countries.
http://www.ssdjournal.org

Social Science Development Journal

164

journalssd@gmail.com

Social Science Development Journal
2021 Ma6
Doi Number : http://dx.doi.org/10.31567/ssd.368

Volume: 6

Issue: 25

pp: 164-169

Slovaks’placing within the borders of present-day Austria dates back to the 13th century. At that
time, the regions where they mostly settled in Austria were Vienna and the Province of Lower
Austria. Due to the wars with the Ottoman Empire in the 17th century and the industrialization in
Vienna and its surroundings in the 19th century, there were two major migration waves from the
Slovakian regions to Austria. In those centuries Slovaks were seen as an unknown ethnic group
overshadowed by the Czechs living in Austria. Due to this, there is no exact number for the
population of Slovaks living in Austria. But, political developments in Eastern Europe since the
1990s have also changed the situation of Slovaks in Austria. In 1992, Slovaks were recognized as a
separate autochthonous ethnic group in Austria. The aim of the article is to summarize this process
of Slovaks living in Austria towards recognition as an independent ethnic group.
Keywords: Slovaks, Austria, Minority Rights
GİRİŞ
Çok uluslu bir devlet olan Habsburg Hanedanlığı’nın devamı olarak 1918 yılında kurulan
Avusturya Cumhuriyeti halefi olduğu Hanedanlık gibi homojen olmayan ve birçok etnik grubu
kendi içinde barındıran bir devlettir. Bu devlette yaşayan etnik gruplardan biri de Slovaklardır.
Avusturya’da yaşayan Slovaklar, ülke topraklarında çok uzun süredir yaşamış küçük bir etnik
gruptur. Aşağı Avusturya'nın doğu bölgeleri, bir zamanlar 6. ile 9. yüzyıllarda Slovakların
Avrupa’daki atalarının ilk devlet oluşumlarına aitti. Dilbilimsel ve etnografik analizler, Slovakların
bu bölgelerde bugüne kadar yerleşmeye devam ettiklerini göstermektedir. Etnik grubun büyük bir
çoğunluğu şimdi Viyana'da yaşamaya devam etmektedir.
Bu çalışmanın amacı, Slovakların Avusturya'daki gelişiminin arka planını bağımsız bir etnik grup
olarak sunmaktır. Dolayısıyla Slovakların bağımsız bir etnik grup olarak tanınmaya doğru giden
uzun yolda etkileyen önemli olayları kayda geçmek yararlı olacaktır.
Avusturya’da Azınlık Hakları
Avusturya’da azınlık haklarıyla ilgili tarihsel sürecin temeli 1867 yılındaki gelişmelere
dayanmaktadır. O dönemin Habsburg Hanedanlığı’ndaki sorunları çözmek için yapılan
reformlardan biri de devletin, Avusturya-Macaristan Monarşisi adı altında yeniden inşa edilmesi ve
içindeki halkların kültürel gelişimiyle ilgili Avusturya parçası için çıkarılan ve anayasa değerinde
olan ’’Temel Kanun’un (Das Staatsgrundgesetz) 19. maddesi ile ilgili hükümlere dayanıyordu. Bu
madde de yer alan üç hüküm hanedanlığın Avusturya parçasında yaşayan bütün halkların eşit
yurttaşlar olduğu, kendi hüviyetini ve dilini korumak ve geliştirmek hakkına sahip olduğunu
belirtiyor, ayrıca okul resmi daire ve kamusal alanda var olan bütün dillerin eşitliğini kabul
ediyordu. (Route Education and Social Science Journal, Erişim: 05.10.2020) ’’Temel Kanunun’’ 19.
maddesinde ifade edilen norm özetle hanedanlıkta yaşayan bütün halklar kültürel özerkliğe sahip
olduğudur. (Route Education and Social Science Journal, Erişim: 05.10.2020)
Azınlık haklarıyla ilgili ’’Temel Kanun’dan’’ farklı bir gelişme ise 1919 yılında Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra İtilaf Devletleri ile imzaladığı Saint-German Barış Antlaşmasıdır. Bu
anlaşmadaki 66, 67 ve 68. maddeler azınlık haklarını bireysel haklar çerçevesinde ele alıyordu.
(Route Education and Social Science Journal, Erişim: 05.10.2020)
Diğer önemli bir gelişme ise 1955 yılında İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Müttefik Devletler ile
Avusturya Hükümeti arasında yapılan ’’Devlet Antlaşmasıdır’’ (Der Staatsvertrag). Antlaşmanın 7.
maddesindeki hükümler sadece iki etnik grubun kültürel hakları güvence altına alınıyordu. Bunlar;
Avusturya’nın Karintiya ve Steiermark eyaletlerinde yaşayan Sloven ile Burgenland eyaletinde
yerleşik olan Hırvatlardır. (Route Education and Social Science Journal, Erişim: 05.10.2020)
1976 yılında çıkarılan ’’Ulusal Azınlıklar Yasası’’ da azınlık hakları alanında yasal bir durum
kazandırılması açısında büyük bir önem teşkil ediyordu. Bu yasayla asıl gerçekleştirilen durum
önceki antlaşmaların hükümlerinin uygulanması konusunda bir zorunluluk oluşturmasıdır.
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Yani bu kanunun hedefi azınlık hakları alanında bütün azınlıklar için geçerli olan bir
standardizasyona ulaşmaktır. Bu kanun ile birlikte günmüze kadar altı etnik grup azınlık olarak
tanınmıştır. (Route Education and Social Science Journal, Erişim: 05.10.2020)
Anayasal alanda atılan adım ise 1 Ağustos 2000 tarihinde 8. madde de yapılan değişikliktir. Bu
değişiklikte Avusturya Cumhuriyeti’nin ülkedeki dil ve kültürel farklılığa olan bağlılığı ile bu etnik
grupların dilleri ve kültürlerine riayet edileceği ve bunları koruma altına alınarak, teşvik edileceği
ibaresi yer almaktadır. (Klecatsky und Morscher (Hrsg.), 2002: 22, 23.)
Slovak Tarihinin Kısa Bir Özeti
Slavların bugünkü Slovakya’ya olan göçleri altıncı yüzyılın başlarına tarihlenir. Bu dönemde
Slavlar göçebe olan Avarların yönetimi altına girdiler ve uğradıkları baskılar sonucu, Slavların bazı
bölgelerde isyan etmelerinde etkili oldu. Frankoniyalı tüccar Samo da bu ayaklanmalara önderlik
ederek 623 yılında Samo Krallığını kurdu. Bu krallık, 658 yılına yani ölümüne kadar sürdü.
Ölümünden sonra, bu krallık dağıldı. (Slovake.eu)
Dokuzuncu yüzyılda, Nitra (bugünkü güney Slovakya) prensliğinin bulunduğu bölgeden başlayan
Büyük Moravya İmparatorluğu kuruldu. (Hoensch, 2000: 1; Schönfeld, 2000: 12-14) Sekizinci
yüzyılın sonunda ve dokuzuncu yüzyılın başında, Karolenj İmparatoru Şarlman yönetimi altında,
Slovakların yerleştiği bölgede ilk Hıristiyanlaşma gerçekleşti. Hanedan içi çatışmaların neden
olduğu zayıflama dolayısıyla Slovakya’nın bir kısmı Macaristan’ın eline geçti. (Schönfeld, 2000:
13)
Macarlar 1526 yılında Mohaç bölgesi yakınlarında Osmanlılara karşı yaptığı savaşı kaybettikten
sonra Yukarı Macaristan hariç Macaristan'ın büyük bir kısmı Osmanlı egemenliği altına girdi.
(Schönfeld, 2000: 33) Savaştan sağ kurtulan ve Habsburg İmparatorluğu'nun egemenliğini tanıyan
Macar aristokratları, sınır bölgelerine kaçarak Yukarı Macaristan'da Osmanlılara karşı direnişi
örgütlediler. (Schönfeld, 2000: 37) 1683 yılında Osmanlılar Viyana'da yenilgiye uğramasından
sonra çekilmeye başladılar. Osmanlıların çekildiği bu bölgeler daha sonra Habsburg İmparatorluğu
hâkimiyeti altına girdi. (Schönfeld, 2000: 41) 17. Yüzyıldan itibaren Slovakya "Yukarı Macaristan"
(Hungaria superior) olarak adlandırıldı. (Hoensch, 2000: 1) Macaristan, 1867 yılında AvusturyaMacaristan ismi ile denkleştirildiğinden sonra, Macarlar Slovakları asimile etmek için baskı
uyguladı. (Hoensch, 2000: 6) Bu asimilasyon baskısı 1918 yılına kadar sürdü. 1918 yılında
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun dağılmasından sonra, Slovakya, Bohemya ve Moravya
Rutenlerin bölgesiyle birleştirilerek "Çekoslovakya" ismiyle bir devlet kuruldu. Slovaklar, 1939
yılında Alman İmparatorluğu'nun koruması altında, egemenliği 1945 yılına kadar süren bir devlet
kurmayı başardılar. (Hoensch, 2000: 16, 17) Fakat İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu ülke tekrar
"Çekoslovakya" adı altında Çek Cumhuriyeti ile birlikte yeniden inşa edildi. (Hoensch, 2000: 18)
Bu yeniden birleşme sonucunda, Doğu bloğundaki demokratikleşme sürecinden sonra 1993 yılında
bu iki halkın barışçıl şekilde birbirinden ayrılması ile iki bağımsız devlet olarak varlıklarını
sürdürdüler. (Schönfeld, 2000: 219)
Avusturya’daki Slovaklar
Viyana'da 13. yüzyılda Kral II. Přzemysl Ottokar yönetiminde yaşayan Slovakların varlığı
hakkında ilk bilgilere rastlanır. 1529 yılında Osmanlı İmparatorluğu kuşatması nedeniyle, çok
sayıda Slovak işçi, Viyana‘daki surların inşa edilmesinde çalışmak üzere Viyana'ya getirildi.
(Sulzbacher, 2008: 132; Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1996: 10)
Slovakların Avusturya'ya daha fazla göç etmesine yol açan gelişmeler Otuz Yıl Savaşları ve 17.
yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu yapılan savaşların sona ermesi oldu. Bu savaşlardan sonra
Slovaklar kendi topraklarını terk ederek Aşağı Avusturya Weinviertel'deki çeşitli yerlere göç
ettiler. (Baumgartner, 1995: 165; Letz, 2005: 14) Weinviertel'e yerleşen Slovakların çoğunluğu
çiftçiydi ve tahıl ve bağcılık alanında faaliyet gösteriyorlardı.
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Slovakların sadece küçük bir kısmı meyve ve hayvan yetiştiriciliğinde uğraşıyorlardı. (Letz, 2005:
16) 19. yüzyıldan itibaren bu bölgede yaşayan Slovaklar, çoğunluğu oluşturan halkın baskısıyla
asimile oldular. (Letz, 2005: 19)
19. yüzyılda sonlarında Viyana ve çevresindeki sanayileşme nedeniyle 1880 ve 1890 yılları
arasında Slovakların Avusturya'ya, özellikle de Hohenau ve Viyana'nın sanayi bölgelerine güçlü
yeni bir göç dalgası başladı. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1996: 12)
1869 yılındaki Slovakların ilk nüfus sayımında, Cisleytanya 15.753 ve Viyana'da 8.000 rakamları
kayda geçti. 1880, 1890, 1900 ve 1910 yıllarında imparatorluğun Avusturya kısmında yapılan daha
sonraki sayımlarda, Slovak dili "Bohemya-Moravya-Slovakça" dil kategorisine dahil edildi. Bu üç
grup için ayrı bir kategorik sayım yoktu. Bu nedenle, bu sayımlarda Slovaklar hakkında kesin
rakamlar elde edilemedi. (Letz, 2005: 19) Bu belirsizliğe rağmen, 1880 ile 1890 arasında Slovak ve
Avusturyalı tarihçiler tarafından istatistiksel tahminler yapıldı ve buna göre Viyana'da yaklaşık
60.000 Slovak yaşadığına dair bir sayı verildi. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.),
1996: 12)
Slovakların İmparatorluğun Avusturya parçasında ilk örgütlenme girişimi olarak 1835 yılında
öğrenci derneği ’’Vzájomnost’’ kurulması anılabilir. Dernek, çok sayıda kültürel etkinliğin
organizatörü olarak faaliyet gösterdi. 1867 yılında ’’Tatran’’ ismiyle yeni bir dernek faaliyete
başladı. Dernek, Slovakların tüm sosyal sınıflarını kapsadı ve Slovakya lehine bir ulusal politika
yürüttü. Dernek, İmparatorluğun Macaristan parçasında Slovaklara karşı ayrımcılık politikasına
özel bir vurgu yaptı. 1892 yılında dernek Aşağı Avusturya makamları tarafından yasaklandı. Aynı
yıl, Slovaklar ’’Slovak Edebiyat Derneği’’ (Slovenský literárny spolok Národ) adı altında tekrar
örgütlendi. Dernek, yetkililer tarafından feshedilen ’’Tatran’’ derneğinin mirasını devraldı. 1901'de
Slovak işçiler ayrıca bir ’’Slovak Eğitim Derneği” kurdular (Österreichisches Volksgruppenzentrum
(Hrsg.), 1996: 46).
1849 yılında Slovak papazları Daniel Lichard ve Andrej Radlinký tarafından “Slovak Haberleri”
(Slovenskyé Novny) adlı ilk Slovak gazetesi yayınlandı ve 1860'a kadar yayını sürdürdü. 1903
yılında Slovak etnik grubun medyada yer almasını sağlamak için "Dispozičná a tlačová základina"
adlı bir basın kuruluşu kuruldu. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1996: 33)
Habsburg İmparatorluğu'nun dağılmasının ardından çok sayıda Çek ve Slovak, yeni kurulan
"Çekoslovakya" devletine göç etti. 1920 yılında Paris Saint-Germain Eyalet Antlaşması'nda kabul
edilen azınlık haklarına ilişkin hükümler, Avusturya'ya kalan Slovaklar için de geçerliydi. 7 Haziran
1920 tarihinde Avusturya ile Çekoslovakya arasında imzalanan Brno Antlaşması, Avusturya'da
yaşayan Slovaklar için geniş bir Slovak okul sistemi geliştirilmesini mümkün kıldı. Avusturya'da
Slovak devlet okullarını kuran Brno Antlaşması hükümlerine rağmen, Avusturya hükümeti Slovak
devlet ilkokullarını açmayı reddetti. Bu olumsuz tutum nedeniyle, Slovak dernekleri, Slovak okul
sorununu çözmesi için "Slovak Kültür Komitesi’ni" kurdu. Dernek faaliyetlerinin bir sonucu olarak
1922/23 öğretim yılında beş özel Slovak dil okulu kurdu, ancak bu okulların varlıkları uzun
sürmedi. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1996: 12)
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Slovakların büyük çoğunluğunun Avusturya vatandaşlığı yoktu.
1923 yılındaki nüfus sayımında, Viyana'da 2.066, Aşağı Avusturya'da 2.796 Slovak yaşarken,
sadece Viyana'da 797, Aşağı Avusturya'da 648 Slovak Avusturya vatandaşıydı. 1934 yılında
yapılan nüfus sayımında ise, Avusturya'da yaşayan Slovakların sayısı 3.379'a düştü. Avusturya'nın
genelinde bunlardan sadece 760 Slovak, Avusturya vatandaşıydı (Sulzbacher, 2008: 135).
Avusturya'nın 1939'da Alman İmparatorluğu'na ilhak edilmesinden sonraki nüfus sayımında,
Viyana'da sadece 6.050 kişi Slovakçayı ana dili olarak belirtti. (Baumgartner, 1995: 167)
Avusturya'da Nasyonal Sosyalistlerin iktidara gelmesinden sonra, 1939 yılında Avusturya'nın
Almanya'ya bağlanması için yapılan halk oylamasında Slovakların çoğunluğu Çeklerle birlikte ayrı
oy kullandılar. Nasyonal Sosyalistler iktidardayken, Avusturya'da yaşayan Slovaklar, yeni kurulan
Slovakya Devleti Almanya'nın yanında yer aldığı için zulüm görmediler.
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Slovak dilinin kullanımı ve Avusturya'daki Slovak derneklerinin faaliyetleri Nasyonal Sosyalistler
tarafından hoş görüldü, fakat faaliyetleri sıkı bir şekilde izlendi. (Sulzbacher, 2008: 137)
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çekoslovakya'nın yeniden kurulmasının ardından, çok sayıda Çek
ve bazı Slovaklar anayurtlarına geri döndüler. Savaştan sonra 1951 yılında yapılan ilk nüfus
sayımında, Viyana ve Aşağı Avusturya'da sadece 198 kişi, Slovak etnik kimliğe ait olduğunu
belirtti. Bu sayımı öncekiler ile kıyaslandığında sonucun çok düşük olduğu açıktı. Birçok Slovak,
Nazi rejiminin işbirlikçileriyle karıştırılmamak için Slovak kimliklerini kabul etmediler. 1961 ve
1971'deki diğer sayımlarda Slovaklar değerlendirilme dışı tutuldular. 1981 nüfus sayımında 571
kişi Slovakçayı ana dili olarak belirtmiş ve 1991 yılında bu sayı sadece 835'ti. (Sulzbacher, 2008:
138, 139)
Nasyonal Sosyalistlerin Slovaklara karşı olumlu tavırları nedeniyle Slovaklar, İkinci Dünya
Savaşı'ndan sonra uzun süre Slovak derneklerini kuramamışlardı. Bu nedenle, Slovakların çoğu
"Çekoslovakya Merkez Komitesi" gibi Çekoslovak çatı örgütlerinde aktifti. Bu komite, daha sonra
Çekoslovakya'da komünistlerin iktidara gelmesinden sonra iki farklı kampa, yani rejime yakın ve
rejime mesafeli olan gruplar olarak ayrıldı. Fakat Slovak etnik grubu herhangi bir ideolojik bölünme
yaşamadı. (Baumgartner, 1995: 168)
Slovakların İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra örgütlenme alanında attığı ilk adım 1972 yılında
’’Slovak Koro Topluluğunun’’ kuruluşu oldu. Daha sonra, 1983 yılında Avusturya'da yaşayan
Slovakların temsilcisi olarak görülen, “Avusturya-Slovak Kültür Derneği” (Rakúsko-slovenský
kultúrný spolok) adıyla Viyana'da bir dernek kuruldu. (Baumgartner, 1995: 168; Österreichisches
Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1996: 14) Bu derneğin faaliyeti sadece kültürel alanla sınırlı değildi,
aynı zamanda öncelikle Slovakların 1976 ’’Ulusal Azınlıklar Yasası’’na göre bağımsız bir ulusal
etnik grup olarak tanınması için çaba sarf etmeyi amaçlıyordu. Bu nedenle dernek, 1986 yılında
Avusturya Hükümetinin Slovak etnik grubunu azınlık olarak tanınması için başvuruda bulundu. Bu
başvuru, 1992 yılında Avusturya hükümetinin Slovakları ulusal bir azınlık olarak kabul etmesiyle
sonuçlandı. (Letz, 2005: 32; Baumgartner, 1995: 168) ’’Ulusal Azınlıklar Yasası’’ temelinde,
Slovak etnik grup için Federal Şansölyelik bünyesinde bir ’’Azınlık Danışma Kurulu’’ kuruldu. Bu
danışma kurulu, üçü Slovak örgütlerinden ve diğer üçü de siyasi partiler ve kilise tarafından
sağlanan altı üyeden oluşuyordu. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1996: 25)
Günümüzde Avusturya'daki Slovak etnik grubunun devlet veya özel ilkokulu, orta veya
yüksekokulu bulunmamaktadır. Ayrıca kendilerine ait düzenli Slovak radyo ve televizyon yayınları
da yoktur. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1996: 28, 29) 1989 yılından itibaren
Devlet televizyon kanalı olan ORF’de yayın yapan ’’Heimat, Fremde Heimat" adlı yarım saatlik bir
televizyon programında zaman zaman Avusturya'daki Slovak etnik grubu hakkında haber
yapılmakta ve bilgiler verilmektedir. (Österreichisches Volksgruppenzentrum (Hrsg.), 1996: 33, 34)
SONUÇ
Avusturya, yaşayan Slovaklar için önemli hedeflerden biri “statü sorunu” ancak son yıllarda bir
sonuca ulaştırılabildi. Yıllarca süren yoğun çabalardan sonra, nihayet Avusturya Devleti tarafından
Slovaklar 1992 yılında etnik azınlık bir grup olarak kabul edildi. Bu hedefe giden yol hiçbir şekilde
kolay olmadı, aksine çok sabır ve duyarlılık gerektiren bir süreçti. Avusturya'daki Slovaklar 13.
yüzyıldan beri günümüz Avusturya Devleti sınırlarında yasamaya devam etmektedirler. Özellikle
19. yüzyıllarda gerçekleşen sanayileşmeden dolayı Hohenau ve Viyana'nın sanayi bölgelerine
önemli bir Slovak nüfusu göçü gerçekleşti. Aynı zamanda bu yüzyılın ortalarından sonra
Slovakların kültürel yaşamında da verimli bir döneme giriliyordu. İlk Slovak derneklerin kurulduğu
ve ilk gazetenin yayına başladığı bir bir dönemdi bu.
Diğer önemli gelişme ise Çekoslovakya hükümeti ile Avusturya arasında yapılan Brno
Antlaşmasıdır. Bu antlaşmada Avusturya Hükümeti azınlık halkların kapsamı içinde olduğu devlet
okulları açmayı öngördüğü halde, Slovaklar bu haktan mahrum bırakıldılar.
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İkinci Dünya Savaşı sürecinde yeni kurulan Slovak devleti Almanya ile işbirliği içerisinde oldukları
için Slovak azınlık Avusturya’da herhangi bir baskıya maruz kalmadı. İkinci Dünya Savaşı’ndan
hemen sonra ise Nasyonal Sosyalistlerin işbirlikçisi olarak görülme korkusundan dolayı dernekler
kuramadılar. Ve daha çok Çekoslovak çatı örgütlerinde faaliyet göstermeyi tercih ettiler. Bu durum
1983 yılında “Avusturya-Slovak Kültür Derneğinin’’ kurulmasından sonra tamamen değişti. Bu
derneğin en büyük amacı Avusturya’da Slovak halkın azınlık olarak tanınmasıydı. Bu amaç 1992
yılında gerçekleşti. Bu olumlu gelişmeye rağmen, bugün Avusturya'daki Slovak etnik grubunun
devlet veya özel ilkokulu, orta veya yüksekokulu bulunmamaktadır. Slovak etnik grubun
Avusturya’da kendi hüviyetini koruyup geliştirmesi için eğitim alanında, özellikle de anadilde
eğitimde, önemli adımların atılması şu an önemli bir gündem olarak varlığını sürdürmektedir.
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