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STATUS PRAWNY MNIEJSZO�CI
NARODOWYCH W AUSTRII

NA PRZE£OMIE XX I XXI WIEKU

LEGAL STATUS OF NATIONAL MINORITIES
IN AUSTRIA AT THE TURN
OF XX AND XXI CENTURY

Austria nale¿y do tych krajów, w których wystêpuje poka�ne
zró¿nicowanie w sytuacji prawnej grup narodowo�ciowych. W du¿ej
mierze fakt ten wynika z podzia³u na tzw. mniejszo�ci autochtonicz-
ne, czy te¿ uznane (anerkannte Minderheiten) oraz nap³ywowe,
a wiêc nieuznane oficjalnie przez w³adze (unanerkannte Minderhe-
iten). Konsekwencje tego zró¿nicowania s¹ bardzo powa¿ne. Jedynie
pierwsza grupa mniejszo�ci1  korzysta z szerokiego katalogu upraw-
nieñ. Do ich grona nie zalicza siê grupa polska. Jest ona uznawana
za tzw. ludno�æ nap³ywow¹ i nie posiada odpowiednich regulacji
prawnych, nadaj¹cych uprawnienia w ró¿nych dziedzinach ¿ycia
publicznego. Sytuacjê staraj¹ siê zmieniæ organizacje spo³eczne Po-
laków zamieszkuj¹cych Austriê. Od lat podejmuj¹ one wysi³ki ukie-

1 Do grupy tej nale¿¹ nastêpuj¹ce mniejszo�ci: S³oweñcy (w Karyntii
i Styrii), Chorwaci (w Burgenlandii), Czesi i S³owacy (zamieszkuj¹cy Wiedeñ),
Wêgrzy (z Burgenladii i z Wiednia) oraz Romowie. W Austrii obowi¹zuj¹ wiêc
zarówno ograniczenia podmiotowe (tylko sze�æ mniejszo�ci korzysta z okre�lo-
nych przywilejów), jak i terytorialne (uprawnienia ograniczaj¹ siê na ogó³ do
konkretnych krajów zwi¹zkowych, czyli landów).
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runkowane na oficjalne uznanie grupy ze strony w³adz pañstwo-
wych. Do tej pory jednak takie uznanie nie nast¹pi³o.

Odmienno�ci w po³o¿eniu prawnym zauwa¿yæ mo¿na tak¿e
w samej grupie mniejszo�ci uznanych. W Austrii przyjêto rozwi¹za-
nie polegaj¹ce g³ównie na tworzeniu aktów prawnych, które regulu-
j¹ pozycjê poszczególnych grup w sposób indywidualny. Wyj¹tkiem
mo¿e byæ tutaj Ustawa o grupach narodowo�ciowych z dnia 7 lipca
1976 roku, która w znacznym stopniu zmieni³a sytuacjê prawn¹
mniejszo�ci2. Jest ona obecnie jednym z najwa¿niejszych dokumen-
tów prawnych w tej dziedzinie. Przepisy w niej zawarte okre�laj¹
miêdzy innymi prawo do u¿ywania w³asnego jêzyka w stosunkach
urzêdowych, stosowania podwójnego nazewnictwa, udzia³u w ¿ycie
publicznym, zak³adania w³asnych organizacji i korzystania z pomo-
cy �rodków finansowych pañstwowych i krajowych. Wspomniana
ustawa przewiduje tak¿e Narodowo�ciowe Rady Doradcze (Volks-
gruppenbeiräte). Ich funkcjonowanie ma zapewniæ poszczególnym
grupom etnicznym reprezentacjê w³asnych interesów kulturalnych,
spo³ecznych i gospodarczych. Rady te s¹ organami opiniodawczo-
doradczymi dla rz¹du austriackiego, (a tak¿e rz¹dów krajowych)3.

Utworzenie dla danej mniejszo�ci wspomnianej wy¿ej Rady jest
bardzo istotne. Jest ono bowiem uznawane za formalne uznanie
grupy przez w³adze pañstwowe.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e wej�cie w ¿ycie powy¿szej ustawy
w znacznej mierze poszerzy³o prawa mniejszo�ci narodowych w Au-
strii. Jedn¹ z jej zalet jest wprowadzenie szerszego zakresu podmio-
towego. We wcze�niejszych regulacjach pochodz¹cych z 1955 roku4

2 Bundesgesetz vom 7.07. 1976 über die Rechtsstellung von Volksgruppen in
Österreich (Volksgruppengesetz), Bundesgesetzblatt (dalej: BGBl.) 1976, Nr. 396.

3 Ibidem.
4 Chodzi tutaj o Traktat Pañstwowy � Wiederherstellung eines unabhängi-

gen und demokratischen Österreich, BGBl. 1955, Nr. 152. Dotyczy³ on odbudo-
wy niezale¿nego i demokratycznego pañstwa austriackiego i zakoñczenia okresu
okupacji. Zosta³ zawarty miêdzy ministrami spraw zagranicznych Austrii, Fran-
cji, Wielkiej Brytanii, USA oraz ZSRR.
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przewidziano prawa wy³¹cznie dla grupy s³oweñskiej i chorwackiej.
Obecnie Ustawa z 1976 roku obejmuje tak¿e cztery pozosta³e. Na
podstawie ustawy zmieniono tak¿e nazewnictwo. Wcze�niej stoso-
wano bowiem okre�lenie �mniejszo�æ narodowa� (nationale Minder-
heit). Obecnie powszechnie u¿ywan¹ nazw¹ jest �grupa narodowo-
�ciowa� (Volksgruppe).

W dniu dzisiejszym status prawny mniejszo�ci opiera siê g³ów-
nie na regulacjach rangi konstytucyjnej, ustawie z 1976 roku oraz
rozporz¹dzeniach. Te ostatnie wydawane s¹ zarówno na poziomie
pañstwa, jak i poszczególnych landów.

1. Status mniejszo�ci s³oweñskiej

Pierwsza fala imigracji S³oweñców na dzisiejszy obszar po³u-
dniowej Austrii mia³a miejsce w ostatnim trzydziestoleciu VI wieku.
Warto odnotowaæ fakt, ¿e od VII stulecia funkcjonowa³o na terenie
Karyntii samodzielne pañstwo s³oweñskie (po s³oweñsku Koro�ka),
które w IX wieku podporz¹dkowane zosta³o Karolingom. Do 1414
roku ksi¹¿êta Karyntii sk³adali przysiêgê w³a�nie w jêzyku s³oweñ-
skim. Praktycznie do po³owy XIX wieku stosunki tej grupy z pañ-
stwem austriackim uk³ada³y siê poprawnie. Dopiero wzrost nacjona-
lizmu w wspomnianym okresie sta³ siê podstaw¹ dla sporów na tle
etnicznym5.

Uznanie tej mniejszo�ci nast¹pi³o po II wojnie �wiatowej na
podstawie decyzji Prowizorycznego Rz¹du Krajowego Karyntii oraz
Traktatu Pañstwowego z 1955 roku. Utworzenie Rady dla S³oweñ-
ców mia³o natomiast miejsce po wydaniu Rozporz¹dzenia rz¹du
federalnego z dnia 18 stycznia 1977 roku o Narodowo�ciowych Ra-

5 I am from Austria � Volksgruppen In Österreich, Österreichische Volks-
gruppenhandbücher, Band 11, Wien 2001, s. 10; Bericht gemäß Art. 15 Abs. 1
der Europäischen Charta der Regional oder Minderheitensprachen, Wien 2002,
s. 7.
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dach Doradczych6. W rzeczywisto�ci nast¹pi³o to dopiero w 1989
roku. Rozporz¹dzenie przewidywa³o, ¿e organ ten bêdzie liczy³ 16
cz³onków. Pod koniec lat dziewiêædziesi¹tych, a dok³adnie w 1998
roku zwiêkszono tê liczbê do 187.

W dniu dzisiejszym mniejszo�æ s³oweñska dalej zamieszkuje
g³ównie tereny Karyntii oraz mniej licznie tereny Styrii. Klagenfurt
i Villach to dwa miasta karynckie uznawane powszechnie za trady-
cyjne obszary dwujêzyczne. Reprezentanci tej grupy zamieszkuj¹
jednak wiele innych gmin tego regionu Austrii. Dane liczbowe po-
chodz¹ce ze spisu powszechnego z 2001 roku wskazuj¹, ¿e w landzie
tym ¿yje 12 554 obywateli nale¿¹cych do grupy s³oweñskiej. Stanowi
to 2,4% wszystkich mieszkañców Karyntii8.

Grupa s³oweñska obecna jest tak¿e w Styrii. Stanowi ona jed-
nak zaledwie 0,2% wszystkich mieszkañców tego landu. Podczas
spisu powszechnego z 2001 roku 2 192 osób wskaza³o jêzyk s³oweñ-
ski, jako u¿ywany w ¿yciu codziennym9.

Obecnie sytuacjê mniejszo�ci reguluj¹ przede wszystkim wspo-
minana ju¿ Ustawa o grupach narodowo�ciowych, Ustawa o naucza-
niu mniejszo�ciowym dla Karyntii z 1959 roku10 (kilkakrotnie no-
welizowana), Rozporz¹dzenie o okre�leniu s¹dów, urzêdów administra-
cyjnych i pozosta³ych jednostek, przed którymi jêzyk s³oweñski bêdzie
u¿ywany jako jêzyk urzêdowy dodatkowo do jêzyka niemieckiego11

6 Verordnung der Bundesregierung vom 18. Jänner 1977 über die Volks-
gruppenbeiräte, BGBl. 1977, Nr. 38.

7 G. Janusz, Status prawny mniejszo�ci narodowych w Austrii, w: Z zagadnieñ
wspó³pracy polsko-austriackiej, pod red. Z. Tomkowskiego, Lublin 2000, s. 211�212.

8 Volkszählung 2001. Hauptergebnisse I � Kärnten, Wien 2003, s. 16.
9 Volkszählung 2001. Hauptergebnisse I � Steiermark, Wien 2003, s. 18.

10 Bundesgesetz über besondere Bestimmungen betreffend das Minderhe-
itenschulwesen Kärnten (Minderheiten-Schulgesetz für Kärnten), BGBl. 1969,
Nr. 101.

11 Verordnung der Bundesregierung vom 31. Mai 1977 über die Bestim-
mung der Gerichte, Verwaltungsbehörden und sonstigen Dienststellen, vor de-
nen die slowenische Sprache zusätzlich zur deutschen Sprache als Amtssprache
zugelassen wird, BGBl. 1977, Nr. 307.
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oraz Rozporz¹dzenie o okre�leniu obszarów, na terenie których
nazwy topograficzne bêd¹ umieszczane w jêzyku niemieckim oraz
s³oweñskim12. Dwa ostatnie akty prawne pochodz¹ z tego samego
dnia. Zosta³y wydane 31 maja 1977 roku.

Na mocy obowi¹zuj¹cego w Karyntii oraz Styrii prawa w wielu
okrêgach administracyjnych i s¹dowych tych landów istnieje mo¿li-
wo�æ pos³ugiwania siê jêzykiem s³oweñskim w stosunkach urzêdo-
wych oraz umieszczania dwujêzycznych napisów miejscowo�ci. Nie
ma natomiast przepisów odnosz¹cych siê na przyk³ad do nazw ulic,
dróg kolejowych czy wodnych. Z rozporz¹dzeñ nie wynika tak¿e mo¿-
liwo�æ umieszczania podwójnego nazewnictwa na samych urzêdach.

Dodatkowym utrudnieniem, które pojawia siê w przypadku
dwujêzycznego nazewnictwa, jest jego niestosowanie w ksi¹¿kach
telefonicznych oraz na planach poszczególnych miejscowo�ci13.

Warto jednak wspomnieæ, ¿e w przypadku dwujêzycznego na-
zewnictwa nast¹pi³a w ostatnich latach znaczna poprawa. Jeszcze
do niedawna (na podstawie ustawy z 1976 roku) mo¿liwe by³o
umieszczanie napisów tak¿e w jêzykach mniejszo�ci wy³¹cznie
w tych gminach, gdzie udzia³ cz³onków grup narodowo�ciowych wy-
nosi³ minimum 25% ca³ej spo³eczno�ci lokalnej. Obecnie wymóg ten
zosta³ zniesiony, a dok³adniej zmniejszony do poziomu 10%. Do zmiany
przyczyni³y siê dwa orzeczenia Federalnego Trybuna³u Konstytucyj-
nego z 2001 roku. Pierwsze z nich zosta³o wydane 28 czerwca14,
drugie natomiast 13 grudnia15.

S³oweñcy ciesz¹ siê z pewno�ci¹ szerokim katalogiem praw o�wia-
towych. Istniej¹ce prawo umo¿liwia dwujêzyczne nauczanie w szko-

12 Verordnung der Bundesregierung vom 31. Mai 1977 über die Bestim-
mung von Gebietsteilen, in denen topographische Bezeichnungen in deutscher
und slowenischer Sprache anzubringen sind, BGBl. 1977, Nr. 306.

13 I am from�, s. 51.
14 http://www.vfgh.gv.at, Sygnatura sprawy: B 2075/99-7 (data pobrania

21.01.2006).
15 http://www.vfgh.gv.at, Sygnatura sprawy: G 213/01-18 i V 62, 63/01-1

(data pobrania 21.01.2006).
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³ach pañstwowych, zak³adanie prywatnych placówek, w tym przed-
szkoli, a tak¿e korzystanie z pomocy ze �rodków publicznych. Te
ostatnie przeznaczane s¹ na rozwój badañ nad jêzykiem, opracowy-
wanie i wydawanie podrêczników szkolnych, czy chocia¿by szkolenia
kadry nauczycielskiej. W dziedzinie o�wiaty wprowadzono tak¿e dla
cz³onków mniejszo�ci szereg u³atwieñ. Zmniejszono liczbê uczniów
niezbêdn¹ do utworzenia dwujêzycznej klasy16 oraz przewidziano
specjalne zajêcia wyrównuj¹ce. Te ostatnie organizowane s¹ dla dzieci
zg³oszonych do dwujêzycznego nauczania, ale nie posiadaj¹ce wy-
starczaj¹cych umiejêtno�ci jêzykowych17.

Warto wspomnieæ tak¿e o tym, ¿e od roku szkolnego 2001/2002
nast¹pi³a zmiana w nauczaniu szczebla podstawowego. Do tej pory
dzieci mia³y mo¿liwo�æ uczenia siê w równym wymiarze dwóch jê-
zyków w trzech pierwszych klasach tzw. szkó³ ludowych (Volksschu-
le). Na mocy orzeczenia Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego
z 9 marca 2000 roku artyku³ 16.1 ustawy, który odnosi³ siê do tej
kwestii, zosta³ uznany za niezgodny z konstytucj¹. Traktat z 1955
roku, maj¹cy wy¿sz¹ moc prawn¹, gwarantuje bowiem takie naucza-
nie we wszystkich czterech klasach szkó³ szczebla podstawowego.
Trybuna³ potwierdzi³, ¿e w³a�nie takie rozwi¹zania musz¹ mieæ
zastosowanie do dwujêzycznego nauczania w Austrii18.

2. Status mniejszo�ci chorwackiej

Mniejszo�æ chorwacka jest grup¹, która podobnie do wy¿ej
omówionej, cieszy siê w Austrii stosunkowo du¿¹ swobod¹. Zaczê³a

16 Zgodnie z ustaw¹ liczba ta powinna mie�ciæ siê w przedziale od 7 do 20
uczniów, podczas gdy do utworzenia zwyk³ej klasy niemieckojêzycznej potrzeba
minimum 10 dzieci.

17 BGBl. 1959, Nr 101.
18 http://www.sbg.ac.at/oim/orig/002/VfGHG2_4_00_7 (data pobrania: 6 stycz-

nia 2006 r.), Sygnatura sprawy: G 2-4/00-7.
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siê ona kszta³towaæ dopiero w XVI wieku, kiedy to mia³a miejsca
pierwsza wiêksza fala nap³ywu tej ludno�ci na tereny ówczesnego
pañstwa austriackiego. Warto jednak wspomnieæ, ¿e ju¿ w wieku
nastêpnym Chorwaci stanowili od 25 do 28% wszystkich mieszkañ-
ców Austrii (120 tys.)19.

Terenem tradycyjnego osiedlania siê Chorwatów jest Burgen-
landia. Chorwaci jeszcze w okresie podleg³o�ci Królestwu Wêgier-
skiemu utworzyli na jego terenie liczne skupiska (po wêgiersku
Felsõõrvidék, Õrvidék lub Lajtabánság, a po chorwacku Gradi�æe). Ze
wzglêdu na liczn¹ ludno�æ niemieckojêzyczn¹ przewidziano na pod-
stawie traktatów z St. Germain i Trianon w³¹czenie Burgenlandii do
Austrii. Nast¹pi³o to formalnie na podstawie austriackiej ustawy
konstytucyjnej z 25 stycznia 1921 roku. Wobec protestów wêgier-
skich o przynale¿no�ci czê�ci Burgenlandii (8 miejscowo�ci) rozstrzy-
gn¹³ plebiscyt przeprowadzony w dniach 14 i 16 grudnia 1921 roku.
Wypad³ on na korzy�æ Wêgier20.

Formalne uznanie mniejszo�ci nast¹pi³o na mocy wspomniane-
go wcze�niej rozporz¹dzenia z 1977 roku, które przewidywa³o utwo-
rzenie Narodowo�ciowej Rady Doradczej dla Chorwatów. Liczy ona
24 cz³onków21.

Obecnie Chorwaci zamieszkuj¹ 6 z 7 okrêgów Burgenlandii.
W niektórych gminach (g³ównie w okrêgu Oberpullendorf � Gornja
Pulja) stanowi¹ czêsto wiêkszo�æ mieszkañców. W sumie w Burgen-
landii mieszka 17 241 cz³onków tej mniejszo�ci (6,5% ca³ej spo³ecz-
no�ci tego kraju zwi¹zkowego)22.

Podobnie jak S³oweñcy, tak¿e reprezentanci tej grupy korzystaj¹
z szerokiego katalogu praw. Odpowiednie przepisy (oprócz ustawy
1974 roku) ustanowione zosta³y jednak dopiero w latach dziewiêædzie-

19 I am from�, s. 10.
20 S. Geosits, Die burgenländischen Kroaten. Im Wandel der Zeiten, Wien

1986, s. 178�184.
21 BGBl. 1977, Nr. 38.
22 Volkszählung 2001. Hauptergebnisse I � Burgenland, Wien 2002, s. 17.
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si¹tych ubieg³ego wieku. Zosta³y one niejako wymuszone przez orze-
czenie Federalnego Trybuna³u Konstytucyjnego, z zwi¹zku ze skar-
g¹ dotycz¹c¹ braku mo¿liwo�ci u¿ywania jêzyka chorwackiego jako
dodatkowego w stosunkach urzêdowych. W swoim orzeczeniu
z 12 grudnia 1987 roku Trybuna³ orzek³, ¿e sytuacja, w której repre-
zentant mniejszo�ci chorwackiej nie mo¿e pos³ugiwaæ siê w³asnym
jêzykiem wobec niektórych instytucji publicznych, jest niezgodna z
Artyku³em 7.3 Traktatu z 1955 roku23. Owa niesprawiedliwo�æ wydaje
siê tym bardziej znacz¹ca, ¿e mniejszo�æ s³oweñska ju¿ od kilkuna-
stu lat korzysta³a z przys³uguj¹cych jej na mocy wspomnianego
Traktatu praw.

Pierwszym z przepisów prawnych jest pochodz¹ce z 24 kwietnia
1990 Rozporz¹dzenie o okre�leniu s¹dów, urzêdów administracji
i pozosta³ych jednostek s³u¿bowych, przed którymi jêzyk chorwacki
bêdzie u¿ywany jako jêzyk urzêdowy dodatkowo do jêzyka niemiec-
kiego24. Jeszcze pó�niej uregulowano kwestiê dwujêzycznych nazw
topograficznych. Podczas gdy mniejszo�æ s³oweñska posiada³a odpo-
wiednie rozporz¹dzenie ju¿ pod koniec lat siedemdziesi¹tych, Chor-
waci zamieszkuj¹cy Burgenlandiê musieli czekaæ do roku 2000. Wtedy
to bowiem � 21 czerwca � rz¹d wyda³ rozporz¹dzenie o okre�leniu
obszarów, na których umieszczane bêd¹ napisy i oznaczenia topo-
graficzne zarówno w jêzyku niemieckim jak i chorwackim25. W oby
rozporz¹dzeniach wzorowano siê na prawie ustanowionym w Karyn-
tii w 1977 roku.

W dziedzinie o�wiaty prawa Chorwatów reguluje Ustawa
o nauczaniu mniejszo�ciowym dla Burgenlandii, pochodz¹ca z 1994

23 U¿ywanie jêzyka mniejszo�ci narodowych jako pomocniczego jêzyka
urzêdowego w wybranych krajach europejskich. Informator, Gliwice � Opole
2003, s. 13.

24 Verordnung der Bundesregierung vom 24. April 1990 über die Bestim-
mung der Gerichte, Verwaltungsbehörden und sonstigen Dienststellen, vor de-
nen die kroatische Sprache zusätzlich zur deutschen Sprache als Amtssprache
zugelassen wird, BGBl. 1990, Nr. 231.
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roku26. W wielu przypadkach tak¿e zastosowano podobne rozwi¹za-
nia do tych obowi¹zuj¹cych mniejszo�æ s³oweñsk¹.

3. Status mniejszo�ci wêgierskiej

Wêgrzy nale¿¹ do grupy ludów wywodz¹cych siê z okolic Uralu.
W III wieku p.n.e. przekroczyli granicê gór oddzielaj¹cych Europê
od Azji. Pod koniec IX wieku n.e. osi¹gnêli doliny Karpat, sk¹d
kontynuowali wêdrówki na zachód. Wed³ug �róde³ obecno�æ tej gru-
py na terenie dzisiejszej Austrii mo¿na by³o zaobserwowaæ w wieku
XI. Pocz¹tkowo Wêgrzy byli tutaj osiedlani dla ochrony zachodnich
granic pañstwa. Po okresie wojen tureckich coraz czê�ciej byli jed-
nak wypychani z zajmowanego terytorium i w konsekwencji pozo-
sta³y jedynie pojedyncze skupiska (tzw. wyspy jêzykowe). Po I woj-
nie �wiatowej i utworzeniu Burgenlandii czê�æ Wêgrów faktycznie
sta³a siê mniejszo�ci¹. Po wprowadzeniu systemu dwubiegunowego
i tzw. ¯elaznej Kurtyny rozpocz¹³ siê dla nich okres napiêtnowania
spo³ecznego. Prawie ka¿dy, kto nale¿a³ do mniejszo�ci wêgierskiej,
by³ postrzegany jako komunista27.

Obecnie najwiêksze skupisko Wêgrów znajduje siê w Burgenlan-
dii oraz samym Wiedniu. Nie jest to jednak znaczna liczba. W pierw-
szym z landów podczas spisu powszechnego z 2001 roku zaledwie
4 704 osób wskaza³o, jako swój jêzyk ojczysty w³a�nie wêgierski28.

25 Verordnung der Bundesregierung über die Bestimmung von Gebietstel-
len, in denen topographische Bezeichnungen und Aufschriften nicht nur in
deutscher sondern auch in kroatischer oder ungarischer Sprache anzubringen
sind, BGBl. T. II. 2000, Nr. 170.

26 Bundesgesetz über besondere Bestimmungen betreffend das Minderhe-
itenschulwesen Burgenland (Minderheiten -Schulgesetz für das Burgenland),
BGBl. 1994, Nr. 641.

27 I am from..., s. 11; Burgenländische Ungarn, Österreichische Volksgrup-
penhandbücher, Bd 4, Wien 1993, s. 9�14.

28 Volkszählung 2001. Hauptergebnisse I � Burgenland..., s. 17.
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Liczniejsza grupa zamieszkuje Wiedeñ. Dane liczbowe z 2001
roku wskazuj¹, ¿e ¿yje tam 10 686 Wêgrów29. Warto zaznaczyæ, ¿e
jest to wzrost o blisko 20% w stosunku do poprzedniego spisu po-
wszechnego z 1991 roku.

Narodowo�ciowa Rada Doradcza dla Wêgrów z Burgenlandii
zosta³a, podobnie jak w przypadku mniejszo�ci s³oweñskiej i chor-
wackiej, przewidziana przez rozporz¹dzenie z 1977 roku. W jej sk³ad
wchodzi 8 cz³onków30.

Reprezentanci tej mniejszo�ci zamieszkuj¹cy Wiedeñ zostali
natomiast oficjalnie uznani przez w³adze dopiero w 1992 roku, kiedy
to tak¿e dla nich utworzono Radê Doradcz¹. Jednocze�nie uznano,
¿e od tego momentu podlegaj¹ oni ustawie z 1976 roku31 .

Wspominane wcze�niej rozporz¹dzenie rz¹du federalnego z 2000
roku, dotycz¹ce umieszczania dwujêzycznych napisów o charakterze
topograficznym w Burgenlandii obowi¹zuje tak¿e w stosunku do
mniejszo�ci wêgierskiej. Ich równie¿ dotyczy kolejne rozporz¹dzenie
z 20 lipca 2000 roku � o okre�leniu s¹dów, urzêdów administracji
i pozosta³ych jednostek s³u¿bowych, przed którymi jêzyk wêgierski
bêdzie u¿ywany jako jêzyk urzêdowy dodatkowo do jêzyka niemiec-
kiego32. Jest to akt prawny, w którym znajduj¹ siê rozwi¹zania
podobne do tych znajduj¹cych siê w przepisach reguluj¹cych tê kwe-
stiê dla mniejszo�ci s³oweñskiej i chorwackiej (1977 r. i 2000 r.).
Warto tylko zaznaczyæ, ¿e jego zasiêg ogranicza siê do zdecydowanie
mniejszej liczby gmin. Korzystanie z mo¿liwo�ci pos³ugiwania siê
jêzykiem wêgierskim w stosunkach urzêdowych przys³uguje wy³¹cz-
nie w dwóch okrêgach politycznych � Oberpullendorf i Oberwart33.

29 Volkszählung 2001. Hauptergebnisse I � Wien, Wien 2003, s. 18.
30 BGBl. 1977, Nr. 38.
31 G. Janusz, Status�, s. 213.
32 Verordnung der Bundesregierung über die Bestimmung der Gerichte,

Verwaltungsbehörden und sonstigen Dienststellen, vor denen die ungarische
Sprache zusätzlich zur deutschen Sprache als Amtssprache zugelassen wird,
BGBl. T. II. 2000, Nr. 229.

33 Ibidem.



187Status prawny mniejszo�ci narodowych w Austrii...

Formalnie grupa posiada takie same prawa o�wiatowe, co mniej-
szo�æ chorwacka. Inaczej przedstawia siê jednak realizacja ujêtych
w ustawie praw. Jêzyk wêgierski nauczany jest na szczeblu szkó³
podstawowych tylko w kilku placówkach (podczas gdy chorwacki
w kilkudziesiêciu). Na wy¿szych poziomach wêgierski jest jedynie
oferowany najczê�ciej w formie przedmiotów fakultatywnych34.

4. Status mniejszo�ci romskiej

Romowie stanowi¹ grupê, która dopiero niedawno zosta³a ofi-
cjalnie uznana za mniejszo�æ autochtoniczn¹. Mia³o to miejsce
w roku 1993. Dwa lata pó�niej natomiast ukonstytuowa³a siê Naro-
dowo�ciowa Rada Doradcza dla Romów35.

Ich historia jest ciekawa, ale niestety jednocze�nie bardzo dra-
matyczna. Od pocz¹tków pojawienia siê tej grupy w Europie (ok. XV
wieku) mamy do czynienia z mniej lub bardziej nasilonymi prze�la-
dowaniami. W zasadzie w ka¿dym z pañstw europejskich nastawie-
nie do tej grupy by³o czêsto negatywne.

Pierwsze udokumentowane wzmianki o obecno�ci Romów na
ziemiach austriackich pochodz¹ z XVI i XVII wieku. W du¿ej mierze
byli oni wówczas �le przyjmowani przez spo³eczeñstwo. G³ówn¹ tego
przyczyn¹ by³ ich wygl¹d (ciemna karnacja znacznie ró¿ni³a siê od
koloru skóry europejczyków) oraz koczowniczy, nomadyczny tryb
¿ycia. Cz³onkowie tej grupy zas³ynêli przede wszystkim z handlu
koñmi, tresury zwierz¹t, kowalstwa, a tak¿e �piewów. Przed wybu-
chem II wojny �wiatowej liczba Romów w Austrii osi¹gnê³a oko³o 11
tysiêcy. W wiêkszo�ci zamieszkiwali oni Burgenlandiê. Po w³¹czeniu
Austrii do pañstwa niemieckiego rozpocz¹³ siê okres szczególnego
prze�ladowania oraz eksterminacji tej grupy. Czas nazizmu spowo-
dowa³ spadek liczebno�ci Romów w Austrii o 2/336.

34 I am from..., s. 56.
35 G. Janusz, Status�, s. 213.
36 I am from..., s. 10�11.
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Zgodnie z ostatnim spisem powszechnym 1 732 obywateli au-
striackich zadeklarowa³o przynale¿no�æ do mniejszo�ci romskiej37.

Bior¹c pod uwagê status prawny grupy, trzeba zauwa¿yæ, ¿e
obecnie nie ma odpowiednich przepisów, które precyzowa³yby jej
sytuacjê. Do tej pory nie wydane zosta³y ¿adne rozporz¹dzenia,
przewiduj¹ce u¿ywanie jêzyka w stosunkach urzêdowych oraz stoso-
wanie w³asnych nazw o charakterze topograficznym. Takie nazew-
nictwo stosuje siê czasami w mowie potocznej miêdzy cz³onkami.
Dla przyk³adu Wiedeñ (Wien) okre�lany jest jako Becziste, a Obe-
rwart � Erbate38. Nazwy te nie maj¹ jednak ¿adnej mocy prawnej
i nie s¹ uznawane przez instytucje publiczne.

Prawa o�wiatowe mniejszo�ci tak¿e nie prezentuj¹ siê imponu-
j¹co. Przez d³ugi okres czasu Romowie nie mieli mo¿liwo�ci uczenia
siê w³asnego jêzyka. W okresie nazizmu i prze�ladowañ istnia³ wrêcz
zakaz uczêszczania do szkó³ dla dzieci romskich. W pó�niejszym
okresie ukrywano swoje pochodzenie, ze wzglêdu na obawy przed
napiêtnowaniem spo³ecznym. Co wiêcej, rodzice nie przekazywali
swoich umiejêtno�ci jêzykowych nowym pokoleniom39.

Dodatkowym utrudnieniem by³o tak¿e to, ¿e romski mia³ czêsto
charakter wy³¹cznie jêzyka mówionego. Dopiero w latach dziewiêæ-
dziesi¹tych XX wieku zaczêto podejmowaæ wysi³ki, aby tê sytuacjê
zmieniæ. Przyk³adem jest wspólny projekt Uniwersytetu w Graz oraz
Stowarzyszenia Romów w Oberwart (Verein Roma in Oberwart)
polegaj¹cy na kodyfikacji jêzyka romskiego40.

Po raz pierwszy naukê w jêzyku omawianej grupy przewidzia-
no w ustawie z 1994 roku o nauczaniu mniejszo�ciowym w Burgen-
ladii. Zawarto w niej krótkie sformu³owanie, ¿e takie rozwi¹zanie
mo¿liwe jest w przypadku ci¹g³ego zapotrzebowania41. W rzeczywi-

37 Volkszählung 2001. Hauptergebnisse I � Österreich, Wien 2002, s. 18.
38 Volksgruppenreport 1997, Wien 1997, s. 152.
39 Roma, Österreichische Volksgruppenhandbücher, Bd 3, Wien 1996, s. 35.
40 Bericht der Republik Österreich gemäß Artikel 25 Abs. 1 des Rahmenübe-

reinkommens zum Schutz nationaler Minderheiten, Wien 2000, s. 100.
41 BGBl. 1994, Nr. 641.
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sto�ci jednak uprawnienie to zrealizowano dopiero w roku szkol-
nym 1999/2000, kiedy to utworzono pierwsz¹ klasê z jêzykiem rom-
skim w szkole ludowej w Oberwart42. Ci¹gle jednak istniej¹ proble-
my z materia³ami edukacyjnymi, gdy¿ proces kodyfikacji jêzyka nie
zosta³ jeszcze zakoñczony.

5. Status mniejszo�ci czeskiej

Ludy s³owiañskie przybywaj¹ce na tereny dzisiejszego pañstwa
austriackiego osiedla³y siê pocz¹tkowo w pó³nocno-wschodniej jego
czê�ci. Pierwsze za� wzmianki o obecno�ci Czechów w Wiedniu pocho-
dz¹ jeszcze z XIII wieku, z okresu rz¹dów Przemys³a Ottokara II.
Przez wiele tysi¹cleci stanowili oni du¿¹ czê�æ spo³eczeñstwa wie-
deñskiego. Punkt kulminacyjny to okres od 1880 do 1890 roku,
kiedy to miasto zamieszkiwa³o ponad 200 tys. cz³onków omawianej
mniejszo�ci. Blisko po³owa z nich reemigrowa³a jednak po utworze-
niu Czechos³owacji w 1918 roku. Trudnym okresem by³ czas nazizmu.
Wtedy to bowiem Czesi poddani zostali licznym represjom. Wyrazem
tego by³a chocia¿by delegalizacja wiêkszo�ci ich ugrupowañ i stowa-
rzyszeñ (pierwsze z nich powstawa³y jeszcze w XIX wieku)43.

Narodowo�ciowa Rada Doradcza dla Czechów powsta³a stosun-
kowo niedawno, bo w roku 1994, mimo ¿e przewidziana zosta³a ju¿
na podstawie wielokrotnie wspominanego rozporz¹dzenia z 1977
roku44.

Obecnie w Wiedniu jêzykiem czeskim, jako ojczystym, pos³ugu-
je siê 5 778 osób. Wyniki spisu ludno�ci z 2001 roku pokazuj¹, ¿e
jest to spadek o ponad 10% w stosunku do poprzedniego badania
(1991)45.

42 Bericht der Republik..., s. 100.
43 I am from..., s. 11; Volksgruppenreport 1997..., s. 139�141.
44 G. Janusz, Status�, s. 213.
45 Volkszählung 2001. Hauptergebnisse I � Wien..., s. 18.
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Mniejszo�æ ta nie korzysta obecnie z mo¿liwo�ci posiadania
dwujêzycznych nazw o charakterze topograficznym. Nie mo¿e tak¿e
u¿ywaæ jêzyka czeskiego przed instytucjami publicznymi.

Bior¹c pod uwagê sytuacjê w dziedzinie o�wiaty nale¿y podkre-
�liæ, ¿e nie ma w zasadzie szkó³ publicznych, w których nauczanie
odbywa³oby siê w jêzyku czeskim. Jedynym wyj¹tkiem jest tzw.
Europejska Szko³a �rednia (Europäische Mittelschule) w Wiedniu,
bêd¹ca cz³onkiem CERNET � �rodkowoeuropejskiej Regionalnej Sieci
Wspó³pracy w Dziedzinie O�wiaty (Central European Regional Ne-
twork for Education Transfer, Regionales Mitteleuropäisches Bil-
dungsnetzwerk)46.

Sytuacjê poprawiaj¹ jedynie szko³y prywatne � na szczeblu
podstawowym i gimnazjalnym � prowadzone w Wiedniu przez Sto-
warzyszenie Szkolne Komensky (Komensky � Schulverein)47.

6. Status mniejszo�ci s³owackiej

S³owacy stanowi¹ stosunkowo ma³¹ spo³eczno�æ w Austrii. Za-
mieszkuj¹ jednak jej tereny od dawna. Pocz¹tkowo nie byli wyró¿-
niani jako odrêbna grupa. Rozpad Czechos³owacji spowodowa³ zmia-
nê sytuacji. W 1992 roku powsta³a Narodowo�ciowa Rada Doradcza
dla S³owaków (w Wiedniu)48.

Pierwsze wzmianki na temat ich obecno�ci pochodz¹ z XVI wieku.
W owym czasie miejscem ich osiedlenia by³y g³ównie wioski pó³noc-
nej czê�ci pañstwa. Bior¹c pod uwagê liczebno�æ, to trzeba zazna-
czyæ, ¿e rekord zosta³ osi¹gniêty na prze³omie XIX i XX wieku.
W roku 1900 liczba S³owaków zamieszkuj¹cych tereny Austrii wy-
nosi³a 70 tys. osób. Od tego czasu mamy jednak do czynienia ze
sta³ym spadkiem. By³ on czê�ciowo zwi¹zany, podobnie jak w przy-

46 Bericht der Republik�, s. 99.
47 Ibidem, s. 111.
48 G. Janusz, Status..., s. 213.
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padku Czechów, z powstaniem po I wojnie �wiatowej niepodleg³ego
pañstwa Czechos³owacji. Fakt ten spowodowa³ liczne migracje na jej
terytorium, w tym tak¿e z terenów Austrii. Obecnie S³owacy za-
mieszkuj¹ przede wszystkim dzielnice Wiednia. Jest to najwiêksze
skupisko mniejszo�ci. Zdecydowanie mniejsze grupki mo¿na zauwa-
¿yæ tak¿e w pozosta³ych landach. Poza Górn¹ Austri¹ i Styri¹ ta
obecno�æ jest jednak bardzo symboliczna49.

Liczebno�æ grupy na pocz¹tku XXI wieku nie prezentuje siê ju¿
tak imponuj¹co, jak jeszcze sto lat temu. Wed³ug najnowszego spisu
ludno�ci z 2001 roku, w Wiedniu zamieszkuje 1 775 osób, które jako
jêzyk ojczysty wskaza³y s³owacki50.

Sytuacja S³owaków w Austrii jest podobna do sytuacji Czechów.
Prawo nie przewiduje dla tej grupy dwujêzycznych tablic topogra-
ficznych ani mo¿liwo�ci stosowania w³asnego jêzyka w urzêdach.
Nie ma tak¿e odpowiedniej ustawy o�wiatowej.

Podsumowanie

Warto zwróciæ uwagê na to, ¿e w ostatnich latach dokonywa³y
siê istotne zmiany w sytuacji mniejszo�ci narodowych zamieszkuj¹-
cych w Austrii. Czê�æ z nich � grupa romska i s³owacka � zosta³a
oficjalnie uznana przez w³adze pañstwowe. Sta³o siê to w momencie
powo³ania do ¿ycia Narodowo�ciowych Rad Doradczych. Tak¿e sytu-
acja Wêgrów poprawi³a siê. W 2000 roku uregulowano kwestiê do-
tycz¹c¹ u¿ywania jêzyka wêgierskiego przed austriackimi urzêdami.
Coraz czê�ciej zaobserwowaæ mo¿na równie¿ wzrost �wiadomo�ci
w�ród cz³onków mniejszo�ci. Jest to szczególnie widoczne w przy-
padku Romów. Próby kodyfikowania jêzyka, wywieranie nacisków
w celu realizacji prawa do jego nauczania, czy chocia¿by wzrost

49 Volksgruppenreport 1997..., s. 156.
50 Volkszählung 2001. Hauptergebnisse I � Wien..., s. 18.
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aktywno�ci w dziedzinie kultury s¹ tego przyk³adem. W drugiej
jednak strony niepokoj¹cy mo¿e byæ fakt stale zmniejszaj¹cej siê
liczby cz³onków niektórych grup, na co wskazuj¹ wyniki najnowsze-
go spisu powszechnego. �ci�lej mówi¹c � zmniejsza siê liczba osób
pos³uguj¹cych siê jêzykami mniejszo�ci (bo taki w³a�nie wska�nik
brano pod uwagê w przeprowadzonym badaniu). Problemem jest
tak¿e czêsto niewystarczaj¹ca pomoc ze strony pañstwa.

Jako cechê charakterystyczn¹ mo¿na ponadto wskazaæ du¿e
zró¿nicowanie w sytuacji poszczególnych zbiorowo�ci. Ró¿nice te
dodatkowo jednak mog¹ wynikaæ z liczebno�ci, jak równie¿ uwarun-
kowañ historycznych.

Prze³om XX i XXI wieku to tak¿e podejmowanie, bezskutecz-
nych jak dot¹d, wysi³ków w celu uznania innych grup za mniejszo-
�ci. Przyk³adem s¹ chocia¿by Polacy, którzy zamieszkuj¹ tereny dzi-
siejszej Austrii.

Istniej¹ce obecnie prawo reguluje wiele aspektów ¿ycia grup
narodowo�ciowych. Stwarza stosunkowo szeroki katalog mo¿liwo�ci
kultywowania w³asnej tradycji, kultury, czy te¿ udzia³u w ¿yciu
publicznym. Odrêbnym zagadnieniem jest natomiast realizacja przy-
znanych uprawnieñ. W tej kwestii pozostaje jeszcze wiele do zrobie-
nia. Czêst¹ przeszkod¹ dla pe³nego korzystania z przywilejów jest
obecne w�ród czê�ci spo³eczeñstwa negatywne nastawienie do osób
bêd¹cych cz³onkami grup narodowo�ciowych. Taka postawa utrwa-
lana jest czasami przez osoby publiczne. Sztandarow¹ postaci¹ jest
w Austrii Jörg Haider. Polityk s³yn¹cy z obra�liwych wypowiedzi nie
ustrzeg³ siê tak¿e oszczerstw w stosunku do mniejszo�ci. Same prze-
pisy prawne nie wystarcz¹ jednak, aby takim negatywnym zjawi-
skom skutecznie przeciwdzia³aæ.
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LEGAL STATUS OF NATIONAL MINORITIES
IN AUSTRIA AT THE TURN
OF XX AND XXI CENTURY

SUMMARY

Nowadays there are six groups in Austria, which are officially
known as national minorities. According to the figures from the
2001 national census, 17 241 persons have declared they were spe-
aking Croatian in everyday life, 14 746 Slovenian, 15 390 Hunga-
rian, 5 778 Czech, 1 775 Slovak and 1 732 Roma language.

The widest rights possess Slovenian, Croatian and Hungarian
minorities. In the administrative and judicial districts of Carinthia,
Burgenland and Styria, the Slovene, Croat and Hungarian language
are accepted as an official language in addition to German. In such
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districts topographical terminology and inscriptions shall be in this
languages as well as in German. This groups get also the biggest
financial help from the government.

The Roma, Czech and Slovak minorities have worse situation
than others.

The constitution, the acts (mainly from 1976 year) and many
ordinances regulate problems of minorities. They guarantee the rights
in different sphere of live (like education, culture, language rights).
But on the other hand the group of people which speaks minority
language has been decreased.

In Austria polish people are not accepted as the minority. There
is still no official ordinance about that.
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