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Priklju!itev Avstrije k nacisti!ni Nem!iji
Po priklju!itvi Avstrije k nacisti!ni Nem!iji leta 1938 je
slovensko manj"ino na Koro"kem pred najhuj"im sprva "e "!itila
nem"ka politika do Jugoslavije. Po napadu na Jugoslavijo leta 1941
pa so slovensko ozemlje razdelili. Meja na Karavankah zdaj ni ve!
veljala za naravno mejo. Kranjska in spodnja #tajerska sta postali
nem"ko narodno in kulturno ozemlje.
Kdor se na tem ozemlju ni mogel ali hotel ponem!iti ali pa je imel
druga!no politi!no prepri!anje, je bil izseljen, njegovo premo$enje
pa zaplenjeno. Aprila 1942 je pri"lo do prvih masovnih deportacij.
Del slovenskega prebivalstva je sprejel nacionalisti!na pravila,
drugi del pa je "el v ilegalo, vklju!il se je v politi!ni in
voja"ki odpor, ki je postajal vedno mo!nej"i. Cilj slovenskega
partizanskega gibanja je bil formuliran !isto enostavno:
vzpostavitev slovenske dr$ave v okviru jugoslovanske federacije, ki
bi imela meje dlje na severu in na zahodu kot dotlej, dru$beni red
pa bi bil socialisti!en. Najva$nej"i pogoj za to je bil poraz
nacisti!ne Nem!ije in pregon okupatorskih sil iz de$ele.

Deportacije
Nacisti!na politika je %ide in Nenemce "tela za manjvredne. To je
veljalo tudi za Slovenke in Slovence, v kolikor jih niso imeli za
zmo$ne ponem!enja. Tisti, ki niso ustrezali rasnim kategorijam
nacisti!ne Nem!ije, so bili tako kot pripadniki nacionalnega
izobra$enstva pregnani iz de$ele ali pa so bili obsojeni na
su$enjsko $ivljenje »varovancev«.
Z razkosanjem Jugoslavije in nem"ko zasedbo velikega dela Slovenije
so bile odstranjene "e zadnje ovire pri ravnanju s Slovenkami in
Slovenci na Koro"kem. Priprave za njihov pregon s Koro"kega so se
za!ele $e leta 1940, avgusta 1941 je Heinrich Himmler kot dr$avni
vodja SS in "ef nem"ke policije ter dr$avni komisar za utrjevanje
nem"tva izdal ukaz za akcijo, ki je bila izpeljana 14. in 15.
aprila 1942. Pribli$no tiso! koro"kih Slovenk in Slovencev so
pripeljali v zbirno tabori"!e ob cesti v %relec
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(Ebenthalerstrasse), 917 od njih pa so jih odpeljali v Nem!ijo in
jih tam zaprli v tabori"!a.
V letih 1941-1945 so s slovenskega ozemlja deportirali skupaj
63.000 Slovenk in Slovencev. Okoli 17.000 se je pregonu izognilo z
begom. To je bilo pribli$no 10 odstotkov celotnega prebivalstva,
najvi"ji dele$ v vseh de$elah pod nem"ko okupacijo.
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