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trockistoj kaj al.iaj eks

Ne estas tute facil.e respondi trafe J.a

demandon êu La rezuJ.to de I.a unuaj post
4o jaroj preskaü tute l.iberaj parlamen-
taj balotoj en Hispanio suficas por soI
vi J-a plej brulajn problemojn de tiu
].ando.
Jes ja, J.a veako de la moderuloj estas
tiel kLara ke nenieL imageblas reveno
a]' l-a Frankismo nek timeblas salto en
Ia kontraüan ekstremon: El La 35o
se§oj de I.a Kongreso la [civi1izj--
ta dekstfonr ALIANZA POPULAR, de
ManueL Fraga Iribarne (La iama
ttLibera].atr ministro Pri
informado kaj turismo de
Franko) akiris nur 16, kai
!.a rteüro-tt komunistoj,
PABîIDO COMUNISTA DE ES-
PAIIA, de Santiago Calri-
tto àtiagis 2o.-La aüten-
tiJsaj frankistoj de ALIAN-
ZA NACION.§L (Carlos-Àrias
Navarro, Bl-as Pinarf.ec ne
unu solan se§on kaPtisr same
kiel La faskà da maüigtoi,
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zas tamen ke 1a saman sorton travas La kristandemokratoj de Ruiz Gim6nezkai Gil Robles (FBDERAcToN DEMocRA?A cRrsrrANA,), ki;j fidis sian propranforton kontraüe aL PARîIDO DEMOCRÂTA CRISTIANo àe ÂLiarez de Miran4a, kiukoa].iciis kun TTNIOII DE CENTRO DEMOCRATICO (Aaotfo Suârez).
Evidente rxe povas esti tasko d.e ETI{ISIIiO aqal-,j,zj- aü eê nur prezenti 1a kom_pletan rezulton de la trispanaj elektoj. Nia celo d.evas estl- Iirnigi nin aIri'sardo sur l+lTonl@. La marloagigoj de ra partinomojkastili-lingwaj signifas jènôn-(parenteze vi legàs-fà nomon d.e la tut§ta_ta kaj/aù regiora plejeminentulo) :

UCD
PSOE

PCE

PSP
AP

PDC

Uni6n de Centro Democrâtico (Sgârez, Kataluni.o: Carles Senti.s)Partido Socialista Obrero Espaiol (tretipe GonzàLezr en Kata].rlnio:
Joan Reventôsr êrl Vaskio: Enrique trttgica Herzog)

Partido Comunista dg Espaâa (Camitio, en Kata].unioi Gregorio
L6pez Raimr:ndo)

Partido Social.ista PopuJ.ar (Enrique Tierno Galvân)
Alianza Popular (Fraga rribarner ên Katalunio: Laureano Lôpez

Rod6r êrt Galegio: Gonza1.o Fernâ"dez d.e I.a Mora)
Pacte Dernocràtic per Cata&.rnya /tatakrn].j.ngve/ (Jorai

Ramon lrias i Fargas, Josep Verde i Aldea)
Pujol i Soley,

PNv - Partido lriacionalista vasco ,/eüskere: Euzko Arderdi
(ManueJ- de Irujo, Xabier Ârzal.Iuz)

EE - Euskadiko Eskerua /eüskere; Maldekstro de Vaskio,/
Letamendia)

BC Esquerra d.e Catalunya ,/katalune; Maldekstro

J eltzaLea/

(Francisco

(Heribert Barrera)
UDCC - Uni6 Democràtica de CataJ.unya i Centre

(anton Cafi.e].].as i BaJ.cLI].s, Carles

de Katalunioy'

Cata].à /xatalune/
Güe].]. de Sentmenat)

Nia titoldemando, kompreneble, havas etnisrnan dimension: ôu ].a ba]'otoj
sg-fiêe lgsiliqap-la rê.sio*isma.in partio.in por ta tuktaào Ë ira
oar]-amento kai inter tiu êi kaj ].a re.eistaro? Jen kelkaj torrafuao.i fa-æreblaj surbaze de Ia audaj nombroj kaj konsiderante Ia partiajn celojn:
1) En tuta GaJ.egior €rl Ia tri provincoj de Ia Valencia Lando, en Bale-

aroj kaj en Navaro .la regionismaj partioj k1are mal.venkis, eê ne akiris
unu sof.an se§on (La eendÀpendulo-aé Castétf6n ae J.a Plana koalieias kun
UCD).

2) Konsirlerante ke PSOB pled.as por regiona aütonomio evidentas ke ].a aüto-
nomistoj (pnv, PSOE, EE) g. Vaqkio (tun aü sen Navarra) d.isponas pri
forta p1imulto (16 }contraü 5 aü f8 kontraü B). La venko de üCD en Na-
varra, tamen, estas malfacile transsaltebla baril.o survoje aI J.a r:nu-
eco de Ia tuta Vaskio. UCD celas konservi Ia apartecon de tiu provin-
cor lciu sola §uis aütonomion sub Frankismo.

3) En la^kvar katalunal provincoj -de Barcelona, Gerona, Lêrid.a kaj Tarra-
^,gona cLuJ partioj pledas por aütonomio, kvankam kun nuanrcoj. Se Ia

aliaj partioj ne transprenintus J.a katalunisman strebadon, probable
PDC (ties kerno kaj motoro CONVERGENCIA DEIIOCRATICA D§ CATALUNYA d.e
Jordi Pujol Sajnas esti nr:r katah:nisma sen aliaj ideologiatoj) aki-
rintus multege pJ.i da voêoj.

4) Sur tutÊtata nivelo Ia eksp1icite kaj ekskl,uzive regionismaj deputitoj
(f f pOC, I PNv, 1 pg) -g}g|ogig povas atingi (game banala konstato
vaIj-d'aspriUCÉkrrrrr6@118"eêojt).SedUCDbezonaspor
absoluta plimuJ.to nur 11 pliajn voêo3n, kiujn êi pfi verâajne trovas

tamen depende de Ia solvenda problemo inter J.a regionistoj (escep-
te de trB) r se UCD promesas aJ. iJ.i pJ'enumon, almenaü partqn, de J.a pos-
tuloj pri aütonornio. Minaco_per opozieia koa1icio kôntraü UCD apenaü
serLozlrs, èar êiuLaze Ia f6-lp-oéputitoj kaj supozeble La 2 send.epen-
duloj ne partoprenus lrmaldekstran komplotonrr.

5) ô"r inter La UCD-d.eputitoj e]. plej diversaj regionoj estas pluraj kiuj
mem favoras certagradan aütonomion, certas ke Ia ellaborota konstitucio
fiksos §.r..rlffiilÏâffi por trmoderarr memregado cle êiui regionoj <le His-
panio.
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La simbolo de la aütonomio estas en
Katalunio same kiel en Vaskio Ia res-
pektiva statuto aprobita de J.a hispana
parlamento en L952 respektive 1956.
La katal.unaj politikaj partioj post
la morto de Franko laüte ekpostulis
en J.a publiko 1a restarigon de la
GENERALIîAî, t.€. 1a aütonomi.aj in-;i

parlamento, tribunalo ), ka j pJ-e jÇtpi?n,:
konkrete Ia revenon de ties ek- "'ç:1,',..::l;i4

zi1a prezidento
JOSEP TARRÂDELLAS

al Barcelona a41eü I.a balotoj.
La unua registaro sub Suârez ne
plenurnis tiun liostulon kaj tiel
certe perdis aron da katalunaj
vocoJ.
Kiam tuj post la bal.otoj La 63

: :: .::::::.,i::,:

stitucioj (prezidento, registaro,

ôu JOSEP îARRADELLAS, J.a
ekzil.a prezidento, faras
politikon propran, sen in-
terkonsento kun }a legiti-
maj reprezentantoj de Ka-
talunio? :

JORDI PUJOL (PDC), energiplena, clam
preta investi sian forton en projek-
tojn cele de p1i bona l(atalunio"

deputitoj kaj L6 senatanoj ) formis Ia ParJ-amen-
tanan Asembleon, oni povis supôzi t<e §i kiel
plej aktuala reflektajo de J-a popola vo1o,eJ.-
Uatàlos 1a restarigon de J.a Generalitat. ôi"
konstanta komisiono ( 19 membroj sule gvidado
de Joan Reventôs) gafte faris tiucelajn pa-
êo5n, interkonsili§e ktur'Iaradellas vivanta
en Saint-Martin-1e-Beau (apud Tours, Francio).
Ph:raj politikistoj estis konsternitaj kiam
Ia 27-an de junio L977 Ia çreziderrto de Ia

komencis serion da
intensegaj kon-
versacioj kun Ia
rego, lrlrn §uarez
kaj kun ties
ministroj.
Evidentigis
ke Ia âf,êrl-
§irrto de tiu
fu].mvizito
esti-s Carles
SentS.s de UCD.
ôu tiu ôi par-

inter Ia katalunoj? Cu^Revent6s kaj ties ko-
tio per tia rnanipulaJo celis gajni favoron
inter la ka.ta].rrnoi? eu Revent6s ka.i ties k
legoj^nur t,aktike kaj §entiJ.e konséntis pri
Ia pa§oj de Tamadellas? Cu tiu Ci vere ion
atingis? La registara promeso pri restarigo
de Ia Generalitat antaü Ia fino de julio NE
plenumi§is, kaj ankoraü la 11-an de septem-
bro (kvazaü nacia funebra tago de Katalunio
pro }a malvenko de la katalunaj soldatoj

JOA}I REÿENÎÛS (PSOE),
êu sr:rvoje al J.a prezidenteco en
ngva Generalitat post Tarradellas?

Kiam tuj
katalunaj

post la balotoj 1a
parlamentanoj (47



kontraü Filipo ].a Kvina La 1l-an de septembro LZtt-) NB ekzj-stis Ia defini-tivaj re§aj dekretoj prilaenkondukode pro vLz ora Generalitatt
Dum Ia êi-jara 11-a de septembro pli o1 unu kaj duona mi-lionoj d,a homojmanifestadis tra Ia centro de Barcelona en ondeganta flago-maio sub simile
ondeganta kantado kaj zumado de katalun-naciaj kantoj. Tiajn amasojn povis
mobilizi Franko-nur per donacado de J.aborhoroj kaj vo3a§toÀpensojl La dezi-ro de Ia preskaü-totalo de la katalrraoj pri silrelaao estas tie]. evidentake ra madridaj aütoritatoj nepre ne povas negrekti §in.
La situacio en Vaskio estag iomete alia,
pro diversa j kaüzo j. @, inter Ia vas-
koj ciam ekzistis pli sentebla inklino
aJ. teritoria separi§o kaj kompleta ser-
depen{i§o oI inter katalunoj. Due, UCD,
kiu eê ne kandidatis en Guiptzffi., ha-
vas tamen surne en Vaskio ( intl-uzive Na-
varra) proporcie pli fortan pozicion o1
en Kata].unio. Trie, Ia vaskaj partioj
tute ne samenergie postulis kaj prepa-
ris 1a revalidigon de Ia vaska aütono-
mio-statuto de L956 kiel J.a katal-unaj.
La p3.imu1-to de- Ia vaskaj parlamenta-
noj kunvenis ]-a 19-an de juni-o sub la
sanlcta kverko en Guernica (prowinco
de Vizcaya) por formi simiJ.an Par1a-
mentanan Asembleon kiel en I(atalunio.
Sed jam wid.eU1i§is Ia apartiêemo de
Ia UCD-homoj de Navarra kiuj simple
ne êeestis. Prezidis ManueJ. de Irujo,
ministro de La 2-a hispana respublikoç
plej elstara membro de PNV. AnXaü J.a
wa'skaj parlamentanoj klopodegadas pri

toj kun J.a Suârez-partio.

AIilîON CEfrPf"f,lS, unu e1 J.a du
UDCC-parlamentanoj, parolas
antaü J.a deputitoj en lvladrido.Ieoficialigo de sia regiona registaro.

Sajnas tamen ke ili atingis §is nun
ec ne tion kio estas èe Ia sojlo koncerne
vaskoj ne 1imi§as aI UCD eI Nàvama, sed
2 EE-reprezentantojn, ki.uj ne partoprenis
Guernica kaj dum septembro esprimis sian
pri Ia jen-kaj-jena voôdon-koalicio de J.a

Krom Ia Kongreso ekzistas
anfaü Ia Senator kiu lu-

Kata],union.
koncernas ankaü

].a kunvenon en
ma]-konsenton
PNY-deputi-

havas efektivan p1i-
multon. Dum en Ga-
legio klare vetl-
kis UCDr err Vaskio

mero de ETNISI*IO. )

ARE,ALL,TJZ
Pli[ÿ-deputito

La problemoj de J.a
1a

dos probable gf,avêsan fo-
].on en ]-a ellaboro de ]-a
konstitucio kaj en Ia

Le§donad.o, interalie
dar en ].a Senato UCD

kaj Katalunio J-a \
i/-. aütonomistoj akiris

Ia pJ.imuJ.ton. (Oeta-
loj sekvos en posta nu-

LETAME§DIA -
EE-deputito

(êefa; informbazojz semajnrewuo
nCambio 16tr, Madrido, kaj tag-
gazeto llAï"uill , Barcelona. ){t
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ITALA SPEtrITO PFII MINIOtrIITATCIJ :

AÜTlf,tvc:Mlo poFl ALTA
A trt I ê o ./sil,J trITI trl G] Lo
La ministro pri eksterlandaj aferoj de Aüstrujo vizitis Romon, komence de
major por prictiskuti 1a aplikadon de Ia jusaj reguloj (entenataj en-Ia de-
frèto àe Ia Prezidento de ]'a ltala Respubliko n-ro 752 d.e 26.a7.L976) pri
ttproporcia partopreno en Ia Êtata3 ofiéejoj trovi§antaj en Ia provinco de
BoLzano/Bozen kaj kono de Ia du lingvoj en Ia publikaj oficojtt.
Ni mencios la pl.ej signifajn punktojn de tiu dekreto, per kiu estis stari-
gita senpreceaèncà aüIooo*io de minoritato interne de unueca 3t.to.
La kono de J-a itala kaj de la germana lingvoj, adekvata al Ia postuloj de
J.a bona funkciado de la gervo, estas necesta por dungi§i en ciuj stataj kaj
publikaj oficejoj en la provinco de Bo3-zano/Bozen iià validas ankaü por
J.a.oficejoj kun regiona kompetenteco situantaj en lbento, en Ia limoj de
Ia kvanto da ofieistoj neeesa por certigi 1a bonan funkciadon de la gervo
ankaü en Ia germana Lingvo. (Sn la provinco de Bolzano/Bozet germanoj ês-
tas plimulto, durn en Ia provinco de I!"ento estas plimulto^Ia italoj; âtn-
Uaü provincoj lcrrne formas la regionon de lrentio-Alta Aaiêor/Sudtirolo.)
La koncernaj oficejoj devas rezervi parton el Ia laborpostenoj aI Ia pose-
dantoj de speciaLa atestilo pri kono de Ia lingvoj itala kaj gernrana. Tiu
atestilo, kiu validas 6 jarojn, estos disdonata de apartaj komisionoj kon-
sistantaj eJ. du civitanoj kun J-a itala kiel gepatra lingvo kaj e1 du civi-
tanoj kqn la germana kieJ- gepatra lingvol J.a komisionanoj devos plene koni
ambaü lingvojn; prezidos Ia komisionon persolso, kies gepatra lingvo estas
alia ol tiu de ].a ekzamenoto. Gajninto de konkurso por rezervita laborpos-
teno devos delori en AIta Adiêo,/Sudtirolo aü en regiona oficejo de 'frento
dum minimurtre 1o jaroj antaü ol transloki§i. a
Kqn la celo favoii 1à plenan regon de Ia itala kaj de la germana, la Stato
en kqllaboro kqn La provinco starigos kursojn por lingva klerigo de }a pu-
blikaj oficistoj deJorantaj en AIta AOiêo,/Sudtirolo kaj en Ia regi-onaj ofi-
cejoj-de Tbento. Oni povos anliaü starigi perfektigain kursojn, §eneralajn
aü-ràt.5.., en Italuio aü eksterland'e.
por la Ët.t.j kaj publikaj oficejoj de la provinco de Bolzano./tsozen estas
kreitaj apariaj Lokaj listoj de 1a oficistoj; J-a laborpostenojn oni atri-
buos ai 1a membroj de Ia tri lingvaj grupoj - italojr germanoj kaj ladinoj
proporcie al I.a konsisto de Ia etnaj grupoj surbaze de la lasta popolnom-
L".âo. Tiu âi resulo ne vaJ'idas por prefektejaj fr:nkciuloj, policanoi kai
administraj oficlstoj-îe Ia ministerio pri defendo.
Okaze de konkqrsoj por J-okaj postenoj travas rajton je prefero tiuj kiuj
almenaü de du jaroj Io§as en la provinco de Bolzano/Bozen. La konkursaj
ekzamenoj okazas en Bolzano,/Bozen kaj devas enteni Ia fakojn administro-
jura le§aro, h.istorio kaj geografio lokaj.
Provizore oni povos ordoni-al oficistoj àe la centraj listoj delori, dum
maksimqne unu j."or êr AIta Adiêor/Sudtirolo; tiukaze oni devos preferi
tiujn kiuj korras J-a germarlâIxr
La oficistoj de Ia fàaa3 listoj povos esti send.ataj por AeJoro ekste".1"-
provincon de BoJ,zano/Bozen nur pro seriozaj kaj motivitaj dejorbezongj au
ior kleri$o ne efektivi.gebla gurloke. Se temos pri germanlingvanoj aù la-
àino5, la koncernatoj nè povos superi to % el Ia respektivaj lab-orposte-
nojr-kaj la tempo ne povos superi unrr jaron. Escepte de kazo de klerigot
tiu3n oiicistojn oni devosr^Iaüeble, utiligi en îrentio.
Kaze de konkurioj por dungi§o êe 3t.taj kaj pubJ.ikaj oficejoj oni atribuos
.la 1okojn aI ta membroj de ia tri J.ingvaj érLpoi, sànd.ep"rrà"-de ilia foê:
loko, pioporcie aI la konsisto de I.a tri grupoj surbaze de la lagta popol-
nombraào. Se tiamaniere oni ne srrkcesos atribui almenaü unu postenon aI
iu lingva grupo, oni tion _prikonsideros kaze de posta konkurso.
En Ia provinco àe BoLz 4o/bozen ne apliki§a" 19 preskriboj kiuj malperme-
sas aI la oficistaro dejori en J.a naski§loko aü en I.a restadloko propra
aü ae Ia familianoj. Ladinoj devas, Iaüeble, esti destinataj al oficejoj
en ladinaj tokoj .ü trlr komletenleco ankaü por liuj J.o§oit
à;";;-Ë-ü"r.r.Ia popolnomblad.o êiu plena§a civitano aü §ia iura rêpr€zên-
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tanto deklaras la apartenon al unu eJ. Ia tri lingvaj grupoj kaj ricevaskopion.de_sia deklaro. Kiel escepto de la sekreteco de I-a popoLombraj do-nitajojr laupete Ia mu.niclpo, kie estis farita J.a deklaro pri !-ingvogrupa
aparteno, atestas ti1. apartenon. Sg, en Ia momento de 1a popolnoàUraao,
la civitano ne trovi§is en AIta Adiêo/sudtirolo, ôt povas dek].ari sian
lingvogrupan apartenon antaü publika oficisto tiuce].e rajtigita. por kun-
helpi en Ia certigo pri la J.ibero kaj sekreteco de J.a J.ingvogrupa aparteno,
la prezi-dento de la provinca registaro rajtae peti inspekciojn pri ta po-polnombraj operacioi kaj informi la Statan komisaron pri neregulaSoj. Laprovinca registaro rajtas jure pJ-endi pro la malobservo de reguloj kiuj
protektu Ia liberon kaj sekretecon de ra lingvogrupa deklaro.
La.donitaioi pri La konsisto de J.a^J.ingvaj grupoj en Ia provinco de Bolza-
no/Bozerr estas publikigataj en J.a Êtata tr0ficiala Gazetoit.
La kandidatoj de publi5aj konkursoj en Ia provinco rajtas submeti§i a1 J.a
ekzameno en la itala aü en ,la germana lingvo. La ju§komisionoj konsistos
eL 6 personoj, el kiuj estos 5 italoj kaj 5 germanoj.
La administraj konsilantaroj kaj J.a pun-komisionoj de J.a pubJ-ikaj oficejoj
konsistos egalnombre eI ital.oj kaj germanoj I J.adinoj povos voôdoni por Ia
elekto êu ae italaj âu de germanaj reprezentant,oj. - L. sanitara instanco,
kiu okupi§as pri làuorakciàentojr-devôs starigi àpartan sidejon eo f,o];zarrô/
Bozen por ebligi la malcentrigitan aptikon^de Ia egal.igo de-la J.ingvoj ita-
Ia kaj germanao - Lê ju§istoj kaj aliaj d.ejorantoj en Ia ju§ejoj de ].a pro-
vinco de BoLzano/Bozen devos aparteni aJ. Ia -grupoj ital.a, germana kaj fàai-
na surbaze de Ia konsisto de tiuj grupoj J.aü Ia 1asta popolnombraclo. Provi-
zore oni povas kovri, maksimume por unu jaro, 1a v.kantajn 3u§istajn pos-
tenojn per ekzistantaj ju§istoj kiuj, prefere, konu la germanan.
Devas esti publikigatajr êiujare, La listoj de J.a lokaj pub1.ikaj oficist,oj
krxr Ia indiko pri ilia aparteno aI unu eJ. Ia liagvogrupoj, kaj J.a distri-
buo de f.a Ïaborpostenoj inter J.a lingvogrupoj o - Lâ Regiona Administra Tti-
buna1o de BoLzano/Bozen priekzamenas la jurajn plendojn koncerne Ia pres-
kribojn de J-a dekreto pri lingvogrupoj.
Provi-zore, en ôiu3 publi-kaj oficejoj kaj en Ia serwoj kun publika graveco
en la provinco de Bolzano,/Bozen kaj en tiuj kun regiona kompetenteeo en
Trento 1a oficistaro, kiu posedas atestilon pri lingva kapablo aü tiu suls-
cesis en ekzameno pri kono de la dua J-ingvo, devas surhavi identigan sig-
non faci].e videblan.
La a§olimo por partopreni un êirr; pubJ.ikaj konkursoj srlrbaze de I.a reguJ.oj
pri iingvogrupa propôrcio estas plialtigiia, dum 15 jaroj, §is 4o 3arà;. 

-

Por plena efektivigo de J-a lingvogrupaj proporcioj estas asignj.taj 5o ja-
roj ekde-Ia vaJ-idi§o de Ia regiona statutol êi" tiam oni rajtas s,rperi la
procentajojn, kiuj en pub1ikaj konkr:rsoj devus iri aL J-a apartenantoj de
Ia germana kaj ladina grupoj strrbaze de proporciaj kalkuloj. Dum Ia sama
periodo oni konsideros kieJ. vakantajn l.a postenojn de tiuj dungitoj, kiuj
petis transJ-oki§on en aJ.ia'r provincàn.
ta J.okaj J.aborpostenoj estas dividitaj jene:

agrikuJ.turo kaj arbaroj: 7 : kult11raj kaj mediaj riêaJo5: 4
impostoj kaj doganoj | 7t6 justico: 1!

publikaj J.aboroj. 374
poSto ta3 telefono z t.?92
trezoro z 64
Êtqta5 ferwojoj z 2.864
5u§istaro: 44

industrio, komerco, manlaboro: 5
socialaj aferoj z 122
sanitaraj aferoj | !7
civiLa motorizado: 72
publikaj social.aj instancoj I 75o

total-o: 6.4o4
§urbaze de Ia lasta popolnombrado J.a supre menciitaj laborpostenoj devas
esti asignitaj je 65 % a.l germanlingvanoj, 73 y" aI ita].lingvanoj kaj 4 %
aI l.adinJ.ingvanoj.
Estas nrenciinde ke l-a Konto-Korturno, kiu ].aü Ia itala jrro kompetentas por
kontroLo ae êiu3 administraj aktoj antaü i1ia ekvalido, aprobis fa suprajn
preskribojn nur post longa trezitado (tettsaj eI. J"a diritaj reguloj ja kon-
traüas iamaniere La italan konstitucion, ekzemple Ia prefero donita aL la
Io§antoj de difinita landoparto cele aJ. pubJ.ika dungiâo). La Konto-Kortuno
doais sian aprobon fine surbaze de la ekspl.icita konsidero ke tiuj preakri-
boj grandparte devenas el internaciaj akordoj kaj ke, êi,rkæ., il.i estas
bezonataj por konkreta plenumo de konstituciaj reguloj pri- protekto de mi-
noritatoj. Antonio De Salvo, helpju§isto êe

.].a itala Konto-Korturno



MEMtrIEGiAtrIt] POtrI
GtrIcIEI\ILANtrtO ?
ttVidu nurrrr diris mia najbaro kaj.montris aJ. mi d.aaan biJ.d-
gazeton, trtiom bela.estas Danlando!tt La bildo reprezentis
grandiozan glaciejan pe3za§on en plena sunbrilo. rtîio je
dio ne estas Dan1ando, tio estas Groenlando!tl
!lia
al

patran. Arne Llrnge parolis fJ.ue Ia da-
nan: La tri J-aetajn lernojarojn Ii pa-

sigis en Danlando, Li wivis en dana

neniu gimnazio, kvankam Ia nur 4o.ooo
\._ feroanoj ja havas gimnazion. Sed Ia

)"t Feroaj Insutoj jam de X9&8 estas
t -'o; - sufiêe memstaraj. rrNi estas

5o jarojn post Ia feroa-
nai tl rltnic Ànna - )\. noj.rr diris Arne.

k- n.d.*., 1 ---J-1-

Dana instruisto -

Danlando atingis Ia regadon super Norvegio en 13Bo kaj konservis ê. si 1a
suverenecon super Ia iam norvegaj kolonioj de Groenlando, Feroaj Insuloj
kaj Islando, kiam Norvegio per Ia packontrakto de Kiel (f8f4) forlasis la
d.anan Tut3taton (dane: Helstaten). La Dua I'londmilito ankaü en la nord.o de
Eüropo progresigis J.a nremstari§emon de iamaj-kolonioj. Is1ando, kiu de
1918 jam nur per persona unio sub Ia dana re§o estis ligita kun Danlando,
iâ:-s memstara respubliko en L944.
Groenlando estas jam de 4.ooo jaroj lo§ata de eskimoj. ôi.rX.ü J.a fino de
J.a unua postkrista jarmiJ.o §i travivis skandinavan koloniadon inicj.atitan
de 1a isJ.anda forpetito EriÈo Ia Ru§a. La koloniistoj farilis kristanoj
kaj atingis por si episkopejon en Ia l?-a jarcento. Iam en Ia L5-a jarcento
Ia skandinava lo§antaro estingi§is, post kiam tiuj homoj estis vivintaj dum
proksimume Bo jaroj sen-kontakto kun siaj devenlandoj. Oni ne precize scias
pro kio ili formortis: êu kaüze de malboni§inta kJ.imato, ê* pro maJ.sanoj,
ôu pro Ia invadantaj eskimoj?
Dr:m la epoko de Ia mal.kovroj de [novajrr kontinentoj oni estus povinta, post
].a vi-kingoir malkorrri duan fojo4 Amerikon antaü Kristoforo Kolurnbo. Ekspe-
dicio, kitrn provizis Ia dana r.Qo Kristiano Ia Unua J.aü instigo de llenriko
Ia Navigisto de Portugalio por serêi Ia okcideatan vojon a1. Hindio, estis
haltigita per J-a groenlanda gJ.acio. Sekvis ekspedicioj de portugaloj r ttam-
burganoj, angloj kaj danoj, kaj iLi havis trnuajn, parte malpacajn kontak-
tojn kun eskimoj.
La 17-a kaj 1B-a jarcentoj kondukis nederlandajn, frisajnr^hamburgajn, da-
najn, francajn kaj anglajn baleno-kaptistojn en Ia marojn êirkau Groenlandot
kie il.i establis staciojn kaj §an§okomercon kun Ia eskimoj.
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El.irpunkto por Ia nova koloniado de Groen-
lando estis - kiel a]-i].oke - Ia dezi-ro
kristanigi J.a nove malkorritajn paganojn,
kaj - kiel aliloke - Ia misiistojn akom-
panis soldatoj kaj komercistoj. Komi
panio eJ. Bergen (Norvegio) akiris,
en 172o, de J.a dana re§o monopolon
por Ia komerco kun Groenlando. En
Ia sekvanta jaro alvenis Ia protes-

GrfnLandske Handea / KGH) transprenis la
monopolon. Per tio Ia dana êeesto en Ia
insulego estis firrne establita, kaj KGH
ludas §is nun êIosj.lan rolon.

Groenlando, kitur oni estis traktinta §is
tiam kiel rezerve jon kaj kiun f ine I €m-
taü faü la deziro de muttaj groenlanda-
noj r oni maJ.fermis por la moderna okcidenta
soèio: La, groenlandàj tertrezoroj fari§:-qf\

En Ia jaroj t93o - 1953 Norvegio provis
remeti piedon en sian ekskolonion, sed J.a
Iuternacia Kortumo en Flago konfirmis 1a
danan srrverenecon super Groenlando. La
jaro 1-953 estis decida por Ia evoluo de

p1i kaj p1i interesaj ! Groenlando estis
- s€il plebiscito inter la koncernatoj ! -
transformita en distrikton de Danlando,
Iaü J.a modeJ.oj konataj dg ekzemple, Por
tugalio kaj Francior La groenlandanoj
sendas, same kiel Ia feroanoir du repre-
zentanto jn en la danan parlamenton r kj-e
iIi estas rrsarnrajtajrr kun la 175 danaj
deputitoj. (Se Oanlando estus traktata
rrsàmrajtàn proporeie al sia enlo§antaro,
§i rajtus sendi en Ia novarl Eüropan Par-
lamenton nur I deputj-tojn anstataü ta 16,
kiujn Qi etuo""ôandis! )

multe da irnposta mono. - Ili ja ne laboras,
estas malfidindai kai drinkas kiam ili ha-
vas monorr.[ §i-Iàstan prijuêon oni konas el
al"iaj landoJ koncerne ties kgJ.oniojn. En
Danlando ofte troveblas ankaü bonwola, eed,

§ene patreca sinteno. Tamen, precipe inter
junaj intelektuloj kaj en maldekstrai xotr-
do j oni rerrkontas pl.i da kompreno r ec par-
tiecon favore aJ. la afero de la groen1an-
danoj.

DANLANDC'
47.o69 kvkm

loooo.ooo da en-
1o§antoj

FEROAJ INSULOJ
L.798 kvkm

4o.ooo enlo§.

La groenlandano Angmalortoq Olsen karakteri-
zas la evoluon en sia libro frGroenlando hodiaü

lita supera klaso kaj malforta, malesperige disfalinta enlanda suba klaso.rl
(paêo B)
En Danlando tiaj eldiroj renkontas
ofte malkomprenon: rrGroealando ja
ne estas kolonio, sed samrajta da-
na distrikto. - Ni faras tiom por
I'a groenlandanoj; iJ.i kostas aI ni

La moderno enkondukis

ankaü stratnomtabu-
lojn en Groenlando;
jea tiu de l.a rrMal.-

granda Montetostratorr

GROENLANDO
Thu1e/Duedas (usona aerbazo)

2.L75.5oo kvadrataj km

el i1i estas:
1.837.9oo kvkm konstante

gJ.aci-kowritaj
34l.7oo senglaciaj
1!o.ooo Iolataj
fare de proksimume

!o.ooo enlo§antoj
(p1i o1 B.ooo eüro-
panoj, malmultaj pur-
rasaj eskimoj, precipe
miksrasaj rrgroen-

_+^:_L^__ IandanojHoJ.steinborg

Frederiks-

en Jakobshavrr.



Fakte oni muLton faris Por aI-
proksimigi J-a aferojn en Groen-
lando al Ia cirkonstancoj en Dan-
1ando. Oni konstruis kaj pliboni-â.gis instalajojn por kaptado kaj
prilaborado de fiÉoj, havenojat
modernajn domojn. La. komerca mo-
nopolo malaperis :T 195o. Y"1:.longe: Oni faris êion por sangi
Groenlandon en kvazaüan ttNord-
danlanclontr, tun êiui konsekven-
coj. Kiel êie, kien J-a eüropano
venis kieJ. kolonimastror mâIno-
vaj strukturoj rompi§is, ankaü
he1pe de brando kaj novaj malsa-
noj. La novaj strukturoj estis
teneblaj nur per pJ-i multnombre
alvenantaj danoj kaj kel.kai PJ.i
adapti§emaj groenlanî*oi. La
danoj havis preskaù Ciujn gvi-
dajn poziciojn_k3j mon-donaT}?itr
postenojn. La lo§antaro farigis'
krom keJ-kaj esceptoj, Pasiva ob-
jekto ae êiui êi agadoj, aI kiuj
apartenis ankaü 1a energia Lin-
gva kaj kultura danigo. Angmalor-
toq Olsen tion nomasi genocido.
Kiu volis atingi ion en 1a sociot
tiu devis scipovi Ia danan kaj
vivi longe en Danlando (normale
jam ekde Ia juna§o). La rreduk-
programojrt kutime celis nur mal-
altajn laborojn. Mal.bona ekzem-
plo estas ftedukprogramofr kiurt
organizis La dana ministeqio Pri
Groenlanao ttgrf-;;;;rà3"pr"auktisto en Herning (llanlando). êi r,rnto.ii"
fakte nqr kiel rimedo por havigi laboristinojn por subtarife pagata laboro.
Tiuj 1aboristinoj venigitaj eI Groenlando estj-s traktataj kiel neplenkres-
fu1ôj kaj fo§is en medio por ili cliskriminacia. - Precipe diskriminacie
estas por groenlandanoj kè iJ.i Iaü rrnaski§olka kriteriott (dane: fldesteds-
kriterirln)-en Groenlando ne^ricevas saman salajron por sama laboro kiel la
danoj. Amare ili-ràsistras Sovinisman malsolidàrecon ankaü flarake de Ia da-
naj sindikatoj.
per sia mono gajnita kaj akumulita en Groenlancio kaj per sia kono de Ia
mod,erna komerca kaj industria mond.o dantipa, Ia danoj sukcesis en tiu ra-
aiL"f" §anêiêanta situacio okupi 3J.osiJ.ajn poziciojn en la privata_sektoro
de komerco-Xà3 laboro. IIi fondis komercajn kaj metiajn firmaojn ciuspecajn
kaj ekformis fremdan superan klason de novspecaj konloniaj mastroj. La monot
kiqn la dana impostopaganto donis por Ia evoluo de Groenlando, irisr kiel
Angmalortoq OIsôn montras, reen en danajn poSojn kieJ. pago aI clanaj ofj-cis-
toj aü en la kasojn de danaj entreprenoj.
Kulture Groenlando estis sisteme danigita. Kiu ne parolis la danan ].ingvont
tiu estis malpriviS-egiita. La dana estis Ia lingvo de ôiuj sferoj ekster Ia
privataj kontâktoj. ia groeolandaj infanoj estis instruataj precipe de da-
o"j inslruistoS kàj per I-a dana lingvo. Tiuj danaj instruistoj, kiui norma-
Ie restas en Groenlando nur dum malmultaj jarojr povas akiri nur supr.irt
konon pri Ia lando kaj 3-a homoj kaj ne poÿas ad.ekvate kaj tutkore plenumi
sian tâskon. Por ektravi Aonformarx laboron, Ia groenlanda elitor iam grand-
rcarte edukita en Danlando, devis resti tie kaj tiel mankis pgr 1; u"ii§o
àe sufiâa memfido kaj memstaro en Ia hejmlando --- malavanta§iga situacio
konstatebla en multaj minoritatoj.

..; .;
La êefa moderrra trafilsil.o
Lnter la groenlandeJ urboJ
estas Ia helikoptenoj, sed
.r'korâ$ vizltantoj bezonaa

-'
hrrndo-sledon por atingi '

eksterl.i"Biajn Lôkojn.': ,' -

t
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La^oficiala prezento de la groenlanda problemo fare de Danlando estas sü-
fice .unuflanka: Oni akcentas Ia bonajojn donitajn de Danlando aJ. Groenlan-
do kaj ties nekapablon solvi mem siajn problemojn, En prelego, kiun oni
en 1968 faris por eksterlandanoj partoprenantaj feriokurson, oni ne forge-
sis montri drinkemajn groenlandanojn --- sen kJ-arigo pri Ia kaüzoj kaj cir-
konstancoj. Oni ankaü sciigis aJ. Ia aüskultantoj ke ekgter keJ.kaj Thule-
eskimoj ne p1u ekzistas vera groenlanda popolo. La rimarkigo de usona stu-
dento ke al Ii Ia montritaj homoj Sajnas aspekti specife groenlandaj kaj
tute ne similas aI clanoj , estis respondita lakone: rf Cu vi pensas? FIi ne ! tl

Groenlando estas la lasta posedajo de iama dana grandpotenea bonstato, kaj
ankoraü flatas J.a presti§emon de ne ma1granda parto de la dana popolo ke
Danlando posedas la p].ej grandan insu]-on de ].a mondo (informiloj tj.on ak-
centas). Sed ... ekzistas solidaj ekonomiaj interesoj koucerne Groenlandon.
La malhavo de krudmaterialoj en Danlando aktual.i-gas ia riêajojn en J.a groen-
landa grundo. I{armoron, karbon kaj krizoliton oni jam delonge ekspluatas.
La plibonigitaj t,eknikaj eblecoj pJ-i kaj verSajnigas Ia profitodonan uzon
de la konataj kaj supozataj trezoroj de Ia tero, interaLie de uranio kaj
petrolo. La Komuna l'lerkato, kiu trglutistt pere de DanLando - kontraü Ia em-
fazita vo].o d,e Ia groenlandanoj - ankaü tiun âi insulegon, disponebligas
al_la clanoj monon por ekspluatado de tiuj riêalo5. La groenlanâanoj anko-
rarl ne povas infLui tiun evoluon, sed jarn veki§is I.a scio kaj konscio pri
iJ.ia situacio. Voêoj 1evi§is en kaj etcster la lando kontraü Ia detruo de
J-a groenlanda etno kaj ties sekvoj - pasiveco, fu§o en ebrion, krimemo,
nervaj kaj al.iaj malsanoj - kaj trovas vojon en J.a dangjn^kaj tre mal-
ofte eksterlandajn gazetojn. La voko pri memregado aü eê memstareco jam
esti§is ka3 aüaiêiÀ. La dana registaro parte cedas, sed tamen provas savi
Ia ekonomiajn interesojn, sciante ke Ia groenlandanoj en J-a nuna stadio de
sia evoluo ne faciJ.e povas rnem transpreni tiujn aferojn. La ankoraü ekzis-
tanta nranko de memfido kaj Ia scio pri iJ.ia malforteco bremsas rrtroantr f,ê-
dikali§on de Ia groenlandanoj, intei kiuj tamen jam troveblas rondoj pretaj
riski Ia sekvojn de totala memstareco.
Sub Ia premo de Ia cirkonstancoj J.a dana socialdemokrata registaro establis
komitaton konsistantan el egala nombro de danoj kaj groenlandanoj sub gvido
cl.e Ia dana jr:risto Isi Foighel. AI êi oni komisiis Ia taskon prepari rrhej-
man gvidaclontt (clane: hjemmestyre) por Ia groenlandanoj Laü La modelo de I.a
Feroaj Insuloj. Unu eI Ia bazaj problemoj akre diskutata estas la demando
pri J-a ekzisto de groenlanda etno, kiu taü la UN-êarto harrus rajton pri
sia gmndo. La dana registaro deklaras J-a groenlandanojn parto de Ia tut-
d.anlanda enlo§antâroo Foighel neas Ia eblecon ke Ia groenlandanoj povus
posecli sian grundon sen ke Groenlando estus tute memstara Etato. La dana
profesoro Peier Germer defendas kontraü starpunkton, same kiel Ia etnologo
ilobert Petersen, kiu dekJ.aras ke J-a groenlandanoj ja estas etno. La sinte-
no de oficial.aj danaj reprezentantoj ofte memorigas pri- fiadvokataj artifi-
koj.
I(ieI firme oni wolas konservi siajn pozj-eiojn kaj defendi siajn interesojn'
montris la interveno de la dana Statrirristro (= êefministro), kiu jus di-
rintis ke oni ne alprenu tro fiksitajn starpunktojn kiam oni travas komita-
ton sidantanz La demandon pri Ia posedrajto de groenlanda gnrndo fare de
Ia groenlandanoj I-i arbitre respor.ais dirante kà, §e iJ'i vàIas posedi êio,
ili iru sian propran vojon kaj sciante ke il.i nuntempe ne jam powas tion
fari! En la nunaj cirkonstalc;j tiu eldiro devas komprenati kieJ. kruda ê.o-
ta§o. Tiukuntekste oni ankaü pietervidas^Ia responsoà-de kolonia Êtato, kiu
trànsprenis funkciantan socion, detruis §it t.3- igis §in matmemstara.

Bn Ia menciita komitato oni trovis la solvon de üduobla vetoorfr kiu §igni-
fas ke ambaü - la dana Stato ta3 ].a groenlanda rrl.andsrêdtr (t.e. Ianda kon-
silantaro) - havas J.a rajton nei agadon kirrn ili ne aprobas. Parto de la
groenlandaj komitatanoj estas kontenta, sed parlamentano Lars EmiI Johan-
sen, kiu repreaentas Ia pJ.ej fortan groenlandan grupon trsiumutrr, akre kon-
traüas. ItTiel nenio povas okazi" kion ni ne volasrrr argumentas Ia êefo de
ttl,and,sr€ldrt ne vidantè ke per tio Danlando povas bloki êi*, evoluon nekon-
forman aI 1a danaj deziroj.
Aktuala ekzemplo de traktado de J.a interesoj de la artika lo§antaror kiam



ekonomiaj celoj estas minacataj: Groenlandanoj protestis kontraü petrolo- 1
borado èe Ia marbordo. Lars Emil Jotransen nomis ].a danan sintenon klaraimperiismo. Groenlandanoj volas ke unrre estu klarigitaj 1a cirkonstancoj
de la rrBravorr-katastrofo kaj postulas plenan seion pri J.a riskoj de borà-do apud Groenlando. Spite al la scio ke Ia artika maro ne havas simj-lan
biologian kapablon kiel la Norda maro koncerne toleradon aJ. elfl.uanta pe-
trolor la dana registaro sentas sin tro mal.forta kontraü la interesoj de
]-a rrmuJ.tiojtt kaj Ia propraj ekonomiaj deziroj, sed sufiêe forta kontiaü
Ia groenlandanoj. Kial DanLando ne sekvas Ia modelojn de Kanado kaj Iglan-
do lciuj jam prokrastis tiajn planojn?
Sed nun Ia groenlandanoj jam ne pll staras solaj. Oni kuJ.tiwas kontaktojn
inter la artikaj popoloj, kiuj en êiu; âtato3 estas minoritataj. Kiel mê11-
ciiter parto de la dana gazetaro egtas malfermita por J.a groenlandaj pro-
blemoj, precipe la granda taggazeto ftPolitikenft kaj ].a inte].ektul.a gazetotrlnformationftç La tutmonda publi-ko tre maLrapide 

"kint"rusi§as pri Iiu êi
maldensege lo§ata, sed ekonômie rmrltpromesa iegionoo
Jen por ilustro kel.kaj nombroj, tamen eJ. diversaj

naskitai en G ekster Groenlando
9.523
5.292

277 mLl.dkr.
557

jaroj:
tota].o

4ÿ.JoZ
2L.474

t975
L974

7977
L974/?5

*.ll.*r.*À§_* +*

enJ.o§antoj 39.
dungitoj
enspezoj de
1a dungitoj
instruistoj

L6.t77

361 miL.dkr.
722
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1) gazetoj tfPolitikentt kaj
rrTnformationrr L975 1977

2, Bogen om Grlnland, Klben-
Iravn , 4/ t976

5l Pie Barfod, Lone Nie1sen,
Johan Ni-e].sen: Grlnlaendere
i Danmark tg?L-72 - KaLât-
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tg74

4) Angmalortoq OJ.een: GrlnJ-and
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nunane ingerdlauseK kanok-
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Grdnland? Kdbenhaarn.- Lç76 

-

Dânische Rundschau, 5/L976
Le Monde de ]-rEducation?
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Samwirke, junio L977
privataj konversacioj.
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rNTER LEGANTO, AüTORO KAJ REDAKTORO 3 PRECIZIGO KAJ KOMPLBîIGO

TJEIOJ
La êefartlkolo de EIÎ{ISMO 15 informis pri trPollando - inter germanoj kaj
tatarojtr. Leganto eJ. Pollando kritikis §in precipe en du punktoj: Unue,
J.iaopinie J.a titolo kaüzas misimpreson. Evidente ue estis celo de la re-
d.aktoro Êajnigi ke PoLlando limas oriente kun germanoj kaj oriente kun ta-
taroj. Pr.eci.ze per Ia absurda kunmeto de tiuj du etnoj ni vo}is iadiki la
esencajn dlfelenco.in de la etna problemaro en la koncernata PoIa Popola
Respub1ikm1egantoatentigaspriGmiskompreneblanoto2sub
Ia àrtikoIo, âar tie oni menciaE ke en Pollando viva" 4.5oo kaSuboj. Jes
;1a, tie vivas multe pJ.i da homoj sentaptaj sin kaÊuboj, sed taü seiigzai
Iaksoj nur la menciita nombro dà personoj-plene regaa-kaj uzas la kaÊuban
J.ingvàn. Jen kion Rudolf Grulich, Ia aütoro de la koncernata artikol.o,
kompletige skribis pri Ia kasuboj:

Apud ].a Ba1ta maro ankoraü nun vivas malgranda slava popolo pri kiu oni
§enerale mal.multon scias: la ka3uboj. Werner Bergengruenr konata german-
lingva poeto eI Bal-tio, popularigis ilian nomon per la poemo rrKaschubi-
sches Weiturachtsliedfr (t.e. ka§uba kristnaska kat'to)r ged kutime nur la
germanaj fu§into3 eI la regiono de Puck (putzig), l{ejherowo (Neustadt),
Kartuzy (Karthaus) r Ko3cierzyna (Berent) ha3 Dancigo (SAaâst/Danzig) konas
].a ka3ubojn kaj ilian landon. La titolo rrPri nekonata popolo en Germaniort
donita de Ernsi Seefried-GuJ.gowski, antaü I-a Unua Mondmilitor at lia libro
pri la ka3uboj estas claüre trafa, kun Ia modifo ke Ia ka3uboj aktuale vi-
i." sub la poit Êtata tegmento. Ili pJ.ue estas nekonata popolo.
La socilingvisto Harald Haarmann konsideras la kaSuban llngvon niatempe
qnu el Ia mortantaj J.ingvoj de Düropo. En sia li.bro ttsoziologie und PoIi-
ti-k d.er Sprachen Europasrr (dtv, WR 4161, München, 1975, Ii mencias ].a nom-
bron de proksimume 4.5oo parolantoj..La ka-Èuboj_ mem indikas 15o.ooo -,
2oo.ooo anojn, sed temas §eneral.e pri persoToi Oirri garolas Ti.}-gepatranIin.svon la p o 1a n, kvànt<am ili sentas sin ank"!.ü kaâuboj. Ilia-pola
ii;;r"j" uavàs tie]- forte kaÊuban-.ko1oron, ke levi§as la demando, êu Ia
taôüUa-vere estas aparta lingvo aü nura dialekto^de Ia pola,
aü alivorte, ôu Ia Laâuboj "Àtas propra etno aü ôu ili estag
poLoj. Ili egtas konsiderataj
fare de J.a poI.aj
aütoritatoj traËtotr-
tonaj polojrr. Tion
subtenas ankaü la
neoficiala nacia
himno de 1a taâuUo3,
la ttkaâuba marâofr,
en kies unua strofo
tekstas: rrTie r kie
Vistulo de Krakovo
fluas en J.a polan
maron, neniam malaPe-

Kal.iningrad
Puck

l,Jejherowo o
Gdynia

Sopot

Sovet-
unio

ID--lrDaacigo
Kartuzy

a

KoScierzlma
a istulo

ros poLa kredo, Pola
lingvo.rf MaIer'etzistas ankaü multaj mal.pli_-n"y?i kaâubaj atestatoil,uf:

"à*if. La n1,etero de La kaSuboj^al. J.a poLojrr, kiun Florian Ceynowa el Ia
distrikto puck pubJ.ikigis, en t85o, en la revtro Itszkola Narodowan. Tie
J-egatas: rtl,aüdata estu Jesuo Kristo. Tio estas nia kristana saluto kiam
ni renkontag ,*."-u-àri""l-àrtl"i"riro aü luterano, êu er Pomerio aü ok-
cidenta Prugio. Per tiuj vortoj ni salutas ankaü vin, karaj polaj fratoj'
Ka.i tiel, baziÊante sur dio, ni pluparolos kun wi kiel la pLi juna^frato

"i"rà-nii 
;ê;;"il aüstultu. Certè vi egtas iom âagrenitaj pro ni, ôar ni

ne tre deziras legi polajn ÿerkoin kai malpli sopiras aL tiu pgla fratarot
kiu* oni nomas la-Lilo. Sed efekiir" l.a afàro eslas jena: Ni aütentikaj
t"§,rU"j ne bone komprenas la po1.an; do ni unue delnre lerni vian belan Lin-
§ÿorlo Sed kia mal-faLiJ-ajo estas tio, se ekzistas neniu kiu Povus i:rstrui
[in aI ni! Niaj pastroj estas germanoj, kaj J.a instruistoj timas siajn su-
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peruloin. Tial do ni parolas kiel parolis niaj antaüuloj, trê. kaÊube. Sed
Yir polaj fratojr rlê kredu ke ni - escepte de ke1ka3 noUfa5 sinjoroj - hon-tus pro ci nia lingvo. FIo, dio nin protektultl
En-La ka3uba literaturo troveblas multaj atestoj pri J.a fiera konfeso dekaâubeco. lielr ên Lg23, Franciszek Seaàieki skribis en sia poemorrNia li:r-
gvotr ke la kaêuba lingvo estas at êiu3 itsankta, kora^kaj karàrr. trMia patro
estis kaiiubo kaj sarie mia avo, §aj ankaü mi estas kaâuuàril fiere konfesas
Bernard Sychta (naskita en LgoZ). tfKa3ubor..kiu neus Ia kaSuban nomonr rrê
meritus portati per l.a ka3uba tero r 

rt J.i aaürigas . Lq bJ.azona figr:ro de Ia
kasuboj estas la nigra pomera grafo ornamanta Ia kaSubajn blazonon kaj f].a-
gOOr

Jam de la 16-a jarcento ekzistas kaâuba J.iteratura lingvo: Bn L1B6 aperis
la^rrReligiaj kantoj de d-ro Martin Luther kaj de atiaj piaj virojrt en la
ka§uba. La ltalgranda Katekismo de Luther sekvis en L693 ,caj dua eldono en
t758. Tamen nur en la 19-a jarcento, sur ].a ondo de §eneraia veki§o d.e Ia
slavaj etnoj, okazis revivi§o de Ia kaÊuba. En 1866 àr.iu ].a unua kaSuba
revuo, kai en tB79 aperis la unua grarnatiko. Jam tiutempe boJ.is J.a disputopri Ia demand.o, ôu Ia kaâuboj estaÈ konsiderendaj etno àf ê.. i].i nur pâ.o-'
las malbonan polan lingvon ne bezonante propran literatrrran lingwon. Jan
H. Derdowski, verkinto de la kaSuba nacia "pop.o 

rtPan Czarlinskirf tiam gi-
sis J-a sloganon: ?rAüskultu e]. kora profr:ndo

nian apostolan konfeson:
Ne ekzistas Kaâubio sen PoLlando
nek Pollando sen Kaâubio.rr

Kaj tiuepoke jam ne plu daüris pola âtatol
§n Ia 2o-a jarcento wici§as pJ.iaj gravaj aütoro31 ekzemple AJ.eksand.er Ftaj-
kowski' kiu fondis la revuon ilGryftt, Jan Karnowski kaj Ia rondo de trjun-
kasiuboj' kaj Ia pastro Bernard Sychta. Dun J.a tempo post la Dua Mondmilito
elstaris la revuo ttKa§ubiorr de Ia KaÊuba.Unui§or^kri §i^.ttiris ph:rajn
junajn talentojn. Sed fine de Lg6g tiu êr revuo cesLs, ê". ta fanatika cen-
trismo de Ia pola êtato eô aI la kaâuboj ne permesas^kulturan proprecon.
La unui§o devis transnomi sin en ttKaêuba-Pomera Unui§otr, kiu eJ.donas sten-
cilitan bultenon sub ].a nomo rrPomoraniarr.

Do, senkonsj-dere de J.a disputo pri ttêu lingvo aü diaL"kto?rr J-a kaSuba es-
tas nun en p1i-granda dan§ero oJ. iam, êar rte nur Ia germanigo, sed ankaü
la po].igo dama§as Ia ka3uban. Ankq3.[ vivas nacikonscio, sed Pollando ne
agnoskas J.a rajton pri memd.etermino de J.a kaÊuboj. Anlcoraü taâuUaj n3eto3prikantas en sia gepatra lingvo Ia historion de sia popolo, la pejza§on
apud Ia Ba1ta maro kaj J-a mu§adon--de^arbaro j kaj marondoj r se{ mul-taj po-
_.,n:i publiki§as nur stenciliiaj aü eê n,r mànust<ripte. AiÉoraü vegetas
ka§ub-konsciaj gejunuloj, êar stencilitaj studentaj gazetoj en Dancigo êrr-
h.avas versojn kieJ. tiujn de }a mal.juna Aleksander Labud.a: tr Veki§u, ka3u-
boj .. ? jam ni direktas nian paSon aI kaSubscoo Jam majo nin bonvenigas
per ka3uba odoro. Obstine nia tuta grandioza Iando strebas aI renaski§o.tr
Sed Yarsovio kontraüas renaski§on, Ë.j muLto restas d.eziro. - I{enciindas
ke inter la katolikaj k3.erikoj troveblas ankaü konsciaj kaÊuboj, ekzemple
I.a papa monsinjoro Franciszek Grucza, kiu predikas ka§ube, verkis multajn
religiajn poemojn kaj tradukis Ia Patro-Nian en J.a kaÊuban. EI lia pJ.uno
venis interalle Ia pàemo frKaâuba Madonort aeaiâita aJ. Ia pilgrimejo S36nowa:ttVi, grandi-oza sinjorino de Sj6nowa t/ vL por êiam estas nia patrino. i Vin,
nian kaSuban madononr/ nL honoriga" }:Ïo: kun nia tuta lando.,/ ... En.Sj6-
nowa, ê. J.a sanktejor,/ glorrgas vLn cr-uJ kaÊuboj../... Ni petas vinr/ Uenu
popolon kaj lingvon.,/ .. . tt

Bibliografia {.entig.:- La J.ibro rrKaschubische Anthologierf de Ferdinand Neu-Æ
ièitèr leLdonejo Otto Sagner, Ivffi.nchen, L973, Slavistische Beitrâge 6L, àBt
paêoj , t?r-- sà) ^enlravas-supemigardon pri la kaSuba literatr:ro, -biografion
kaj original.e kaSubajn tekstojn de 2] aütoroj kun gernana traduko. RG
Nia leganto eJ. Pollando, siafJ.anke, kompJ.etigas indikante ke^en L975 unuan
fojon post Ia Dua ltondmilito oni oficiaLe uzis Ia nocion rrka§uba lingvort,
ke-la ôk-voluma KaSuba Vortaro de Sychta povis aperi en nur 8oo ekzenrp]-e-
roj kaj ke Ia nur too ekzemp1eroj de la gramatiko de 1975 estis rrnur por
la interna rlzotl .
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Kongirantaro /Eermane: Nationalrat; t.e. la ôambro de DeputitojT

Generalaj reguJ.oj
anoj §r.s I.a protekton
certigo de ilia ekzisto

per Ia
estas

§ 1 (1) La etnaj grupoj en Aüstrio kaj iliaj
Ie§oj; la konservo de J.a etnaj grupoj kaj I.a
garantiataj. Iliaj J.ingwo kaj kuJ.turo estas

§LovEt\tAJ
PtrIOEILEMCfJ

Klagenfurt/
Ce].ovec

ÿi].].ach/BeI
a

Italio

Jugos1avio

respektendaj.

Konsi-
estas

].antaro kaj post
fiksendaj:

§ 2 (f) Per dekretoj de ].a Federaeia Regi-staro
interkonsente kun la Cefa Komisiono de ].a Nacia
Iconsulti§o kun I.a respektiwa provinca registaro
1. .....
2. La teritoriaj
rono) de la tie
fiaj indiJsoj en
aaaaa

§a5nas ke formale êio §ustas: La
necesaj le§oj pri etnaj grupoj
estas parlamente akceptitaj kaj
rea1igataj, lige kun 1a necesaj
dekretoj. Sed -:- La slovenoj ne
akceptaÀ iJ.in, âar evidente Ia
spirito de J.a Ie§oj neniel kon-
gruas kun tiu de J.a aüstria pac-
kontrakto de L955 (komparu E?-
NISMO-n 9 / oL.o7.t975l.
La re.eistaro de Aüstrio. surbaze
d.e refo, okazigis tutêtàtan po-
polnombradon, kies rezulto estas
absolute ridiga, ne nur koncerne
Karintion, sed tutan Aüstrion!
{er-}e-rsrsl!e i - s I -:sg3-5eril! iei
Rajtis partopreni ..... to7.678
Partoprenis .... .. ..... 1oo.727
Nevalidaj deklaroj .... 4.835
Germanl.ing"raj .. .. .. ... 92.369
Ilroatlingvaj . .. . e.. . .. 2o8
P1a{ilrlj.ngvaj .. .. ... . .. L49
SLovenl-irrgvaj .. ....... 2.535
AJ.ial.ingwaj . ... . ... .. . 633

ÿal.oras konscii ke rajtis fari
Ia deklaron pri sia gepatra 1.in-

^..9gwo ëiuj aüstriaj ciwitanoi mj"-

partoj, eu kiuj, pro Ia relative kousiderinda nombro (fva-
lo§antaj anoj de J-a etna grupo, estos starigendaj topogra-
du lingvoj.

Municipoj (aktua].aj kaj - parte - j-amaj)
ea suda Karintio (dulin.eva re.qiono):

7
1A
2
2Â

'28

3

4

5A
6
6a
7

B

9
gA

1o

11

114

Neuiraus./Suha 12 St. Jakob i.R./
Schwabeg g,/i,vabek '§entjakob v RoEu
Bleiburg./Pliberk 1] RosegS/NoÉek
lrioos/Brato t4 ugg,/arao
Fej-stritz/ais- t5 St.Stefart âe d.Gail./

strica §t.§tefan na ziJ.ji
Globasnitz,/' 16 N6tsch,/ëajna

Globasnica 17 Hoheathurnr/
Sittersdorf/

Zitar. vas 18
Eisenkappef/
Ze]-ezna Kapla L9.

Ve].1ach,/Be].a
Ebental/Zre].ec 2o
Radsberg/Raaise 2L
St.Margarethen 22
i.lt./§marjeta 23
v Roàu 24
ZelL/SeLe 25
FerJ.acVBorovJ.je 26
Hind.Bleiberg,/
SLov.Plajberk 27
Feistritz i.R./
Bistriea v RoZu 28
OberdôrfL/Zg.

Vesca 29
Ludmannsd.orf /

Bil-8ovs 5o

Straja vas
Arnoldst eLa/

Podk].oÉter
F inkenst eia/

Bek§ta3n
Ifernberg/Vernberk
Velden/Vrba
TecheI-sberg/DtroJ.ica
Schief].ins,/§rof iEe
Maria l{ôrttr./otok
Keutschactr./Hoai§e
KEttmannsdorf,/

Kotmara vas
Maria Rain/

Zinpor3e
Magdalensberg./
Stalenska Gora

'"*$8ffi$2"'/
Grafenst ej:n/

Grab§tajn
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I5

3 1 Ga]-li zLea/Ga],ici^ia
32 St. Kanzianr/§to"i3.n
l! Eberndorfr/Dobrla vas
]4 vôlkermarkt,/VeJ"ikovec
55 Dj,ex/DjekSe
56 Crriffen./GrebinS
J/ Rudenr/Ruaa

La slovena lingvo estas uti-
J.igebJ.a skribe aü parole en
rilatoj kun J.a aütoritatoj
nur en J-a J.okoj de J.a nume-
roj r êis !3. Ôfici.l.j ko-
munikoj rajtas - ne devas
esti ankaü (krome en I.a Ser-
mena) en Ia slovena. Superaj
aütoritatoj, 3e kiuj J.a slo-
vena ne estas permesita, ne
pritraktas doku$entojn tiu-
lingvajn.
Dulingwajn J-oknomajn tabulojn
oni starigis nur en J.a lokoj
de Ia nurneroj 14, 2A, 28, 3,
54, 64, 8, ÿA kaj 11. La ba-
zo de tiu procedo estas Ia
minimurno de 25 % da s].ovenoj
fiksita en enkonduke citita
1e§o pri etnaj grupoj.

(aaüri-go de pa§o 14)
nimume 14-jarai, sed. ke la
juraj reprezentantoj de Ia
pJ-i jruraj rajtis anstataüe
fari tiun ôi aektaron, tiel
ke fakte ].a rezuJ.to devus
speguli fj-dinde Ia propor-
ciojn de la etnaj J.ingvoj
en tuta Aüstrio. Dum en

ffr

La slovenaj enlo§antoj de St. Jakobr/§entjakob
drun julio L977 starigis sur privata trerbejo
duJ-ingvan tabulon. Jen plotono da policistoj
protektas 1a u.reulingvan tabulon, kio estis
tute ne necesa, êar Ia slovenoj ne vo1.is esti
sen kid ajn tabuJ-o, sed kun dulingvat Cetere,
triono de la nrna poJ.icistaro estus sufiêinta
dum somero t97?, kiam german-naciismaj fanati-
kuloj detruis êir5rr faüfe§e starigitajn duJ.in-
gvajn tabulojnr por respektigi J.a parJ.amentajn
decidojn.

slovenoj- §enerale malkonsentas pri 1a
koncernàtà5 leQoj kaj ti-es konsekven-
coj, J.a siiuacio neniel trankvi1i§is;
German-naciismaj monr:mentoj pJ.ueksplo-
l^-
\lGlE a..aa

Karintio, kie pJ.ej ardas
1a kwereloj de multaj jaroj r eI 522.172 rajtantoj fakte dekJ.aris 45t.t7$
personoj, jam en BurgenJ.ando (kie ekzistas problemoj koncerne la kroatojn
kaj madjarojn) eL 266.429 rajtentoj fakte faris ].a clek].aron nur 72.642, kaj
eI la 7.2t2.796 ci'vitanoj de Aüstrio nur 1.923.225 pretis sekrete informi
pri sia gepatra lingvo. (Komparu La tabelorr en paâo 16. )
Kio sekvos? ôio faüfe§a, volas la registaro. La Libereca Partio de Aüstrio
(opozicia hune kun ].a Aüstria Popo].partio en f.a tutÊtata par].amento)fieras
pri sia rrsukcesoil trudi aI Ia aliaj partioj 1a plej malvastan rrsolvonrr de
Ia etna nrobLemo de tiu ].ando. Car ].aIa etna probJ-emo de tiu J.aado.

Jen Ia duliagva tabulo apud Ia ofici-
a1a. Kiun povus leni tiu privata ini-
ciato? Nur J.a kverelemajn german-naci-
istojn. Ili havas tiom da iafJ.uo ke
J.a aütoritato efektive forigis Ia du-
Iingvaa tabulon, J.a l1-an de julio.

tlü,âfiüffi
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REZULTo DE I,A SEKREîA FOPOLNOMBRADO SUB IÂ VIDP{,NKÎO DE LA GEPATRA (pT,T

EKZÀKîE: DENASKA) LINGVO nN A,ÜStnIO, DE LA 1lt-A DE NOVEMBRO Lg76

terito-l rajtis !faritaj !validaj : lrro- ! s].o- Smad- 3

rio ! parto- 3deklaroj ldeklaroj igerm.na ?ata lvena i3ara'.aliaj
a.aaaaaaarPf,êIxL.......

-------; --i---------i---------i- i.-----i------i-----t -------
oaaaaaaa

THË:"-: 266.429i ?z.g69i 72.6422. 6?.64zZ.2.94lz. gz'.t s5si Lzg

Tî:"- i. 5rr.Llzi 4il.17g: +44.8:Bi 438.5u,2i. Gz6i. l.suti 73G:.. L.Ltl

iil"i: I t.nr.6t6i 352.s47'? 331.246i 5zz.elzi z39i szLi. zosi 1.4o4

ï§:î:r": 1.t96.7o5i z4S.4oÿi 244.66oi z4t.62ai 64ri 86o3 4t3i L.tz,6

salz- i +"e.924i Zr.6t6i 22.59!i 74.r5Si 156: 499: tSGi 335
-aDIffgOo.......

stirio i r.t7g.773i Z"S.L26i 5o4.o5"i 299.91ti ?6zl r.B3ri ASr! 1.o45

Tiroro i SZ,r$g4i ,rZ.2B7Z. 47.ro6; 46.267i Aei 258a 124i ,69
oaaaaaaa

ÿorarl-! 26o.B5B: 1,3.tggi r6s; lz.ïozi lti tlei 76i taoZ L3'bergo :
vieno i t.475.24---a--

: .: :
*!>i -lzs.4s4i -317 349ei -5§o-e7o;r.s5o3 !.742i?.222i-7 {22i t.475.245'. 779 494

*t"i"f z.ztz.1g6it.9z3.zziir.rrr.oloi 7..87o."16: z.6t9il5.zs5i6.43Bl.!5-5?4Àus
sume

Same kiel. en St. Jakob ,/ §ent-
jakob slovenoj ankaü en BI.ei-
bnrg/Pliberk kaj St. Kar;zjan /
§kociiaa starigis dulingvajn
J.okaomaja tabu1oja kiuj imitas
J.a oficial.aja. Dum tiun de St.
Karrzi,an'/§kocijan nekonatoi for-
igis eI privata tereno, mult-
nombra policistaro el§iregis
tirrn d.e Bleibr:rg/P1iberk. En
J-a âi-apuda foto vi.d'eblas ke
kelkaj slovenaj junuJ.oj estis
katenintaj sin aI. l.a tabul.o
kaj ke J"a pol.icistoj Provas
forpreni kaj junuI.ojn kaj ta-
bulon.

ETI\IISMO lNFoFtMtLo pnl ETtvAJ PFIoEILEMoJ

Erdonas kaj üwe Joachim Moritz, Fer.dstr. 58, D-519o stoJ.berg I (rRG),redaktas' a;i . .- 4§-i,+"à-7;;r6, 
- ;;ârâi"riii"i âiâsp-to6 ÈIo,nor.,

ETNISMO aperas ! fojojn jare. Tiu êi estas la dua nunrero d.e L9?7.

JAR.A,BONO (kalendara Saro): 8r-- gm (tZ i.r.k.)^Nepre ne gendu êeko.in sen
interkonsento kun la eldonanto! evitu tcantajn Ê ban-
koj subtrahas de fa giraJo sia3n-Ës-to-3r,.

Bonvo].u atenti ke ETiIISMO estag kompLete privata afero
o]- oficia],a aü kvazaü-oficiaLa nubLicilo de Ia

d
Akaj

].a Defendo Ku].turo

e Ia eldonanto


