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La sameoj
havas vag-
taJn tere-
aoJa kaj
plurajn ler-
aejojnl sed(p. t5

La dan-etaa deputito
en I.a parlamento de
KieL (rnq) postulas
efektivaa sanrajtecon
de sia etna grupo ea
fi:rancaj ril.atoj de
La lerneja sistemo.
(paÊo 2)

La konstitucia
tribunalo de Aüs-
trio favore Y€r-
di}tas pri plendo
de sf.oveno kon-
traü polica pro-
cedado okaze de
maaifestacio.
(p"Êo 11)

c^rIUllI

êi-5"r. aperis Ia
ual.oj eüsker- kai

(p"ôo ro)
du unuaj 3ur-
kactil.i-lingvaj .

Iuj laüdegas^la etno-PoLitikon
de Runanio, êar tie, -jes ja, ek-
zj-stas radioProgranoi r iurnaloj
kaj Leraejoj en Ia madjara, geraana

iila;ïti'-'ilo"'tataj 
liagvoj' sed'o'

C'EïWî''.'3
E,tU:J» I1ÿrlrbyt lVr:y?âlT Eÿ]'ID

/ÿlAA ADITI^TIC

trRoME êr-rrgHERE: germanoj
en Belgioi Kata1uaio reha-
travas prezideato1i platdi-
êe en ginnazioi Carto de
I.a Rajtoi de ]a Etnaj Mi-
noritatoj (paÊoj 21/22).
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]<oNrctzE ELTIIII
LIOI{O. La 5-an kaj 6-an de novembro 1977 kr:nsidis âi tie Ia estraro de Ia

Asoeio Internacia por I.a Defendo de J.a Minacataj Lingvoj kaj KuLtu-
Toi (AIDMLK). Partoprenis la tri^vicprezidantoj Goyenectre'(vasÈo), -Pahor
(sloveno) ta3 Yanly (trurao), J.a §enerala sekretario Costa i Roea (kata]'uno),
Veiter (germanlingva aüstro), Dêprez (franco), Coisson (aastataüante ].a te-
ritorian sekretarion de lta1io) ta3 Moritz (teritoria sekretario de FR Ger-
manio). Inter la decidoj elstaras J.a sekvanlaJ: (f)^AIDMLK ekde L97B eldo-
nos, eksperimenter bulteneton plurl.ingyêno (2) La rrCarto de J.a Rajtoj de J.a
Etnaj Minoritatojt' (kp. pr 2t/22) estos pul1ikigita en J'a ang1a, franca kaj
germana J-ingvoj . (5) l,a Asocio intervenos ôe J.a kompetentaj instancoj de la
Franca Respubliko proteste lrontraü raalhelpo de starigo d.e privata eüÀterlin-
grra unuagràAa lernà3o, kaj ô" tiuj de Usono por eviti rer*iâon de kastil.i-
I.ingva koJ-egio de meksikianoj en Mount Angel. (4) La sekvanta kongreso de
AIDMLK okazos probable de La 22-a §is ta 2l-a de julio 7978 en Barcelono. -
La diskutoj evoluig en etoso de serioza kunlaborêrtror
DITPEN. La 21-an d.e novembro L9?7 la Konsilantaro de Ia Germana Kul-turkomu-

numo, Ia oficial.a i-rretitucio por protektado de Ia germanlingva kut-
ttrro de la orj-entbelgaj kantonoj , vaste d! skutis kaj unuanime akeeptis re-
zolucion direktitan aI J.a kompetentaj tutÊtataj instancoj de Belgiô, per
kiu La Konsilantaro postulas esencan modifon de siaj propraj kompetentecoj:
Dr:m J-a Franca kaj Ia Nederlanda KuLtur-Konsilantaroj r ên \Ialonio respektive
Flandrio, havas legdonan povon en Ia karapo Q.e kuJ-turo, Ia Konsilantaro de
Eupenhavasnur I.arajton pr o p on i le§ojn tiuriJ.atajn aJ. J.a centraj
instancoj.
trIEL. Laü raporto de I.a monata bulteno t'Kontaktn

- 

de La rDana GeneraLa Sekretariatort (privata
minoritato en plej norda FRG), Ia deputito K. O.
Unuiâo) interalie postuLis ptialtigi J.a N

subvËnciojn eJ. Ia provi-raca tu§eto por La
danaj lernejoj kaj kulturaj aktivecoj. de
nnn Bo aü 85 % aL Loo %. Meyer kontraü-
diris la opinion de J.a kristandemokrata
êefministro Stoltenberg (ttl,a subvencioj
estas adekvataj. tt ) per J.a atentigo pri
tio ke efektiva samrajteco de la kulturoj
estos atingita nurr kiam la-Êtato komple-
te pagos J.a instruadon ankau en tiuj da-
naj Lernejojo - Tiu sola deputito de 9t-
na minoritato en FRG reprezentas ankaü
pJ-i-mal.pJ-i I.a §eneraJ-ajn interesojn de
l.a nord-flisoj vivantaj sa"me en la Pro-
vinco de Slesvigio-Ilolsti:rio.
La êi-apuda foto montras J.a deputiton
Itleyer kaj êefmi-nistron Stoltenberg kun
eventuale ne tute einceraj ridetoj ...
trOPEI{HAGO. Aperis La l-a numero de nINFOEMATIONfl, bulteno tre simple mult-

obligita de 1a Federacia Unui§o de Eüropaj Etnaj Minoritatoj
(fUBBtl). La umaartiko]-o estas en valona dialekto (Xun traduko en la aagla)
kaj protestas kontraü fa ideo ke Ia franca lingvo estas Ia libere elektita
de-Ià valonoj kuLtura esprimilo. En aliaj artiËo1etoj, êia* dulingvaj, oni
informas pri reformo de l.a frisa alfabeto en Nederlando ekvalidonta en 1a
jaro fg8o, pri Ia starigo de frisa.katedro en I-a universitato de Kiel (fnC)
t.j pri absôIvo de Fili; hlarasch, êefeekretario de J.a Konsilantaro de La
Karintiaj Slovenoj, de la akuzo pri incito al elsplodigo. Krome estas pub-
licitaj korespondajoj inter FUEEM kaj Ia belga êefministro Tindemans kon-
cerne Ia aütonomion àe Ia germanlingwuloj en BeJ.gio. (Âdreso de FUEËM:

Olav Meintrardt, Ryesgade 62/78, DK-Zloo Klbenhavn É.)

(novembro t977t p. 7/B»
institucio de ].a dana

Meyer (Suaâtesvigia Balot-
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I'LTJASiIMILADI sirAJl\r
MINOFIITATOJNI ?
Post rrAnuarul Statisticrr de t966 en Runanio ne p].u estis publikicita sta-
tistiko detaliganta Ia disdividi§on de Ia enloiàntaro^laü etnoj, kaj Êa3nas
ke tiu Laüetna statistiko de Ia jarlibro de Lg66 bazilrs ec nur sur J.a re-
zul.toj de popolnombrado efektivigita 1o jarojn antaüer êlx februaro t956.
En junio de la nuna jaro surprize publicitis nova statistiko pri minorita-
toi surbaze de la rezultoj de J.a popolnombrado de l.a l-a de januaro 1977.
La nombrojn presie inter aliaj Ia rumana taggazeto ttgEtr1l.i"rr de 14.o6.77
kaj I-a germanlingva taggazeto rrNeuer Wegtt.

Libera deklaro
ttlaü La dokumentoj de La CK-pJ.enkunsido de la Rumana Komunista Partio de
la L4-a de aprilo tg76 ka.j laü artikolo 4 Ae ta Êtatx,onsilantara dekreto
D-ro !-45/tgZ6tt êiuj civitanoj povis Libere decidi kaj dek]-ari sin ano de
tiu aü aLia etno rten Ia spiritô d.e Ia principa politito riJ.ate Ia nacian
demandonrt. La nombristoj estis j"nstrukciitaj rtJ.asi êirxr personon I-ibere de-
klari sian etnaneconrr. E). J.a 21156
mil.ionoj da enlo§
toj 19 mi3.ionoj
deklaris sirr
rumanoj (88 %).

^§Cernovco o

Debreeen
a

Szeged
f

Ja
Subotiea

Beogrado
ùO

è
e

o

Constanfa
Mangalia

BuJ.gario

La proksinnrme 2r§ milionoj da ne-rulnan'oj dividitae tra pli o1 2o diversaj
etnoj.
La êi-sekva listo sugestas konrparoa inter Ia nombroj d.e f977 ]c;aj tiuj de
L956 (tiuj ne estas tute detalaj nek absolute kompletaj).
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etno ,.977 L956

rumanoj
aroEulloj
Eakedoni-rumaaoj t

madjaroj
seke1oj * *

germanoj
saksoj * *r
svaboi * * *

ciganoj
ukrajnanoj

rutenoj*+**
serboj
kroatoj
slovenoj
rusoj

liPovanoi*****
judoj
tataroj
s].ov.koj
turkoj
bulgaroj
àôcenoJ
grekoj
poJ.oj

armeûoj

aliaj etnoj

sen dek].aro

L9.oo1,.72t
644

L.L7g
t.7 05. B1o

1.o64
,48.&44

5.97o
4.558

22g.9B6

54.429
988

34.o34
7.6t7

7oZ

2o.653
1,1,.494

25.686
23.1o7
22.o52
23.5o3
to.467
7.756
6.6o?
4.756
2.476

4.t4t

L4.996rooo

---
---

1.588.ooo

,8;:;""

;:""
---

46.5oo (nsudslavojn)

:::

2o.ooo
2J.ooo
14.ooo
12.ooo
12roOo

11rooo

? '6oo
6.4oo

182.ooo

62

+ Aakoraür pro nepub!-ikigo de regionaj rezuJ.toj r rr€ direbLas ôu temas
a"kat prj. meg].enitoj.

+'È Branêo de I.a nadjaroj, prgcipe en orienta tlansilvanio; Ia iaraa Aüto-
noma Madjara Regiono êirtaü îîrgu Mureg estas J.a centro de.I.a sekel.oj.tir* Oni noàis/-aa La gernanojn en Rumaniô saksoj respektive Êvaboj, lcvan-
kam nur maLuul.taj eJ. il.i fakte originis en tiuj germanaj triboj.

*tr* Koatraüe a1 La rutenoj de Jugosl.avio Eajnas ke la nrnaaiaj rutenoj
ne evoJ.uigis apartan l.ingvon nek apartan kultrrron, esence difereacajn
de la ulrrajnaj.

t}**** RUSa SektO.

Rigardante J.a !o jarojn p1i aal'novan statistikon nin surprizes Ia diferen-
cigo ea 1977, êar en 1956 ekzistis nur tt kategorioj angtataü Ia nunaj 26.
liam J.a nombro gub naliaj etnojn - jes ja - eetig multege pli granda, eed
ne ekzigtis J.a stranga, artefarita diasplitado de plrrraj etnaj grupoj, pâr-
te eigaita Êi-supre per asteriskoj.
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ôu malforti.qo per dissplitado?
Unuan fojon en La êi-5"ra nombrado oni demandis J'a germanojn: nôu vi estas
germano aü sakso aü Êvabo?tt Sinil.an fonon havas Ia partiegtrara decido kon-
éerne Ia demandon a3. madjaroj: nêu vi estas madjaro aü sekeLo?tt Deklaro pri
sekeleco estus ege favorinta J.a rumanajn dezirojn: ttl(reotr de aparta sekela
etno estus draste mal.altiginta }a nombron de La madjara etna ento. ta fak-
to ke el p].i o1 6oorooo rèx"to3 nur 1.o64 deklaris sin tiaj (9t- 99rB 96 in-
sistis pri sia madjareco en 1a aenco de I"a efektiva etna unuo) r estas kon'
siderenàa kiel marvenrro ae rI xliliiüJiaiara etnopqrit+ro ae ,auF?rgâg, o. ôi
tiad'issp}itaaoukrajnanojkajrusoj'kiujtrovag
nun apud si rutenojn kaj f.ipovanojn. Sed eê fà rumLoj-mem aissplitilis:
La gtatigtiko mencias, àpud-J.a ruranoj, Ia makedoai-nlmanojn (ta3 Ia aro-
mq31ojn). ?amen, ].a esenca diferenco estas ke subtratro de kelkaj miloj da
aromqnoj, makedoni-rumanoj kaj eventuale meglenitgi el Ia 19 milionoi da
rumanoj-kaüzus neniajn ku1turpoJ.itikajn malavanta§ojn al la rumaaa etno,
aqm subtraho de trioào de Ia madjaroj ja hawus evidentajn konselnreacojnl

La iura situacio
La konstitucio de la 24-a de septembro 1,952 jam enkonduke
trlra etnaj minoritatoj de la Rumana Popola Respubliko guas
con k11n Ia nrmana popolo. En }a Rrrmana Popola Respubliko
por J-a uadjara lo§antalo de la sekelaj distriktoj en kiuj
teritoria administra aütonomio. rl

La aktuale valida konstitucio de 1965 de la intertempe
lista Respubliko Rumanio diras en artikolo 22 (simile
fàsiôis eir artikolo B2 de la konstitucio de tg52) z

,tE; ia SociaLigta Respubliko Rumanio estas certigataj

estis dekLarinta:
plenan samrajte-

estas garaniiatat
êi roë"s kompakte,

^ Â-nom-iianEinta Socia-
kie].

VIfG)J t Ltrll .,I r, Àü,r, +s elu- ÿ e*s 
^i\\ô!i1iaj propraj lingvoj. En Ia teritori-aj -, §»Z

aI J.a kunJ.o§antaj etnoj Ia libera uzado de La de-
naska J.iagvo same kieJ. libroj, taggazetojr re-
wuoj, teatro kaj ta âiunivela instruado err i\$
i1iaj propraj J.ingvoj. En Ia teri-tori-al -,tI
:*:ïl"l:âl,H::';,ii'*lÏ*.f"* '" -.a\92rumana logantaro vivas anlsau -.Ç
enJ-o§antoj de al.iaj etnoj ' -§êj)êiuj orsanoj kaj insti- tfl%.ftucioj parole -kaj gkribe
utilitas a'rkaü l.a
lingwon de la kon-
eernata etno kaj ffiqenoficigas
fnnkciu1ojn
e1 inter
ties
vicoj
au

%
Jen J.a titolo de ukrajna
gazeto eI Rurta:rio.

ÉJ-
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el inter aliaj civitanojr kiuj scipovas La lingvon kaj konas ].a vivkuti-
moja de J.a srrl.oka enlo§antaro.tl
Bedaürinde multaj eI la^rajtoj garantiataj per la meneiita artikolo 22 nur
surpapere pluekzistag, ôar La asimilemo de Bukareâto pJ.i kaj pli apertas.ta violenta kunigo de l.a nadjara Bolyai-universitato àe Cfui/kotoz}var/
Klausenburg kaj .La samurba nünarra Babeg-qlliversitato en 1.g5g sarae kiel la
nuf igo de la Madjara Aütonoma Regiono en decembro 1967 (taare de 1.a re-strukturigo de tuta Runanio) jam antaü aro da jaroj klarege montris La asi-milismajn tendencojn. La malperneso de ekzenple germanliagvaj J.okreomojSibiu anstataù Hermannstadt, Cl-uj,/Klausenburg, Bragov/Kroustàat krâ..: *?ila malfondo de trrrkaj kaj tataraj lernejoj montrag Ia saman kontraümr.nor!--
tatan direkton. Oficiale oni parolas nur pri integri§o en La aovar socia-lisma naeio. Sed tiu rrlrxltegliÊo kiel historia destinort eetag nenio al'ia o].perifrazo de ]'a efektive praktikata eksetni.ro.

Mad.iaroj kaj serm.ano.i
Pri tiuj êi pfe3 grandaj minoritatoj de Rumanio ekzistas abunda J.iteraturo(en etnaj li,ngvoj), kaj ili, §ame kiel J.a ukrajnenoj, estas priekribitaj
en nllandbuch der §rrropâischen vorkagruppentr(1), tiel te êi tie sufiêas àa]--
multaj indikoj.
La madjaroj vivas en La regionoj ?partenintaj âir 1918 aI ].a regno de ta
Stefana Kronoe t.ê. en tri preskaü kompaktaj-J.ingÿo-insuloj: La plej amplek-ga el ili egtas Ia seBeLa regiono^en la akra arko de J.a Karpatojl sekvas la
madjara regiono ea Ia malaltebenajo apud I.a okcidenta J'imo de Rumanio; Ia
tria trovatas norde de CLuj.
La germanoj dividitas preskaü poduone inter grotestantaj traresilvaniaj sak-
soi kai katolikaj danubaj Svaboj. IIi ankoraü dieponas pri propraj J.ernejoj
kaj siaetnaj gazetoj, ek;z. [Neuer Wegtt (t.e. rrNova Vojstr) Ae gukareSto kaj-rrNeue Banater Zeitungrt (t.e. trNova Banata Gazetorf ) ae limigoara (germane:
îemeschburgr madjare: lemesvâr) kaj pri aro da rernroj. La àombra Àal.gran-
digo suldatas aJ. pJ.iaruJ.ti§o de elmigrado aL f'R Germanio.

MaLp]'i konata.i gl'upoj
§n J.a jam menciita rfllandbuctr der Europâischen VoJ"ksgruppentr J.a eituacio de
serboj, kroatoj, slsrr,rkoj kaj bulgaroj en Rumaaio tutsimpJ-e ne estas pri-
skribita ttpro manko de prilaborantom, kaj I.a ceteraj minoritatoj estas no-
titaj anr bloke en La statistiko, kie certe tro aal.grandas J'a nombroj de
I.a aromrmoj kaj de I,a makedorxi-rum4rroj. , Inter la du mondmiJ.itoj Rumanio ak-
ceptis {ekuaiJ.ojn da arorrunoj, kiuj ekJ.o§is plejparte en Dobru$o, precipe
en vila§oj l*is t94o germanaj kiel, M. Kogalniceanu (antaüe: Karamurat). Laü
I.a uaapo de Saramandu Q) ilia nombro prôbaule gstas âirtsaü 2o.ooo. Ankaü
meglenito3 troveblag kiel. elaigrintoj err Dobru§o, êefe en Ia municipo Cerna
en I'a distrikto Tulcea.

î\rrko-i kai tataroi en Rumanio

Malgraü ].a ampleksa elmigrado aL Turkio ankoraü nun vivas p].i oI Zj.ooo
tnrkoj-en tiu êi 3tato, k1o signifas ke uombro, kompare aI t9r6, preslaü
auouli§ist lJ.i vivas precipe e, oobrulo, sed ankaü àlr nu*areÈlo, L"j êi"
I.a starigo de hidroelàktra cenùralo iii folis came gur La danuba i-neulo
Ada Kaleh. Jan per I.a aligo de Dobrulo aI Runanio ea tB78 komenoitis I.a el-
migrado de ttrkaj famil.ioj! En I.a du unuaj jaroj inter 8o.ooo kaj 9o.ooo
turkoj (lra5 tataroj, kiujn oni ae penis diferencigi) forJ.aci's tiun regionon.
Post Ia balkanaj miJ.itoj kal inter J.a mondmilitgj Ia elmigrado daüris. Nun-
tempe La rumaniaj tnrkoj vivas ea 28 lokoj (r) ôirtaü Galafi (turre: KaLas)r
Suliaa (Sülne), Coastanfa (Kësteuce), lulcea (ftrrc,a) kaj Mangalia (Manga-
lya). IIur en J.a viJ.a§o-_Finti4a Mare (Bagpiaar) la trrikoj eetas majoritato,
al,iloke il.i estas ankaü vila§-nivele uinoritato; ili egtas kutime dulingvaj.



7

KIRCHLICHC

BLAïÏCRÇ
MONATSSCHRIFT DER EVANG. KIRCH E A. B.
IN DER SOZIALISTISCHEhJ REPUBLIK RUMÂNIEN

2. (40.) Jalirgang/1974 Nummer B

NEKLEZIÀ' FOLIOJII,

oonata gazeto de
I'a protesta ekJ.ezio
ea 1a Social,ista
Respubliko Runanio:

Kiel en multegaj kazoj -
tanaen ne en êir4 t - ta
reLigiaj iastitucioj atr-
kaü ere Rumanio kôntribu-

Le/-s, a]. ],a konservad.o de
J'a etuaj lingvoj.

sa 1959 r'a esploristo J. Nemettr vizitis apkaü cernavodË ta3 î.uzra, kaj en1965 §dward Îryjarski kglektis aialett";lr tekstoja, sed, ta nateriaro deannbaü turkologôi anaoraüie estag pubr.iàita. ?iel, en 1ÿ66, dum la 11-aîurka Kongres
rajo pri ,,Latir3ï,.lüTfë:t:t"" en Ânkaro, vL- DrimÉa enkond,ke ar sia refe-
"r.à ti'ra3-âiarekro j u; p,ï,iâ"'Ëi:i"iî:*.i::dir?i:"ËffLï:ÿi:"5:tirâi:,
nun preskaü konpr-eté nekonatai- +-ra sfàcial-istoj; i].i formas vera,' rblan-kan nakulont en J.a turka aialéktofogiàlr
ki La tataroi, kies nombro presr,.aü ,"e variis korpare ar Lg56, bonvoru kom_Pari ET!{I§}lO-a, rr-ron LZ, po 5 (tr).
Serboj ka.i kroatoj
La serboi de Banato - kiel nsuds!.avo5rr - âianr estis rrnu e]. Ia agnoskitajnkur'vivaataj etno3tr de Ruaamio. rri àstas ortodokaaj kaj havag serb-orto-
iii: îJ:' ïi"i i i :i. ;LT"'Ë§iï rç.i:i:*i Ë*$ :'il;ff ÿ i.ii:ti: 

-ilï*" 
î"-klasoj ktm Ia serba kiel instrulingvo.

Ïnter Ia trgudslavojtr estas alsaü proksimume 1o.ooo katolikaj kroatoj divj--ditaj en kraÊot.oojrr, Êokac_oja kai bunjevacojn. rri vivas i-nter Regifa kaj

i1:#: { 
f i*ilri :î:: ", : : ï.r ï.:'Ë" iâîili: :*: :*" ;:, *".:* :::j 

=i; :ixii "glavio de 1975 kal en 1a Zagreba eklezia gazeto rGlas koneilarr, en kies ,,-rot6/19?7 d'e la 14-; ae aügusIo legeblasr-suu la titor.o roni volis nin madja-rigit germanigir.serbigi - ni restas kroatoj.rt, artikolo pri la katolikavivo en caragova./I(rasevo, la kroata centro d.e Banato.
Irkrajaaaoj ka.i rusoj
La artilsoto pri la rrrrnaniaj ukrajnauoj en ,fHandbueh der Errropâischen ÿolks-gruppenn ueaâürinae trakraË n,rr ia karparajn qkrajn"";J.:G;ffi;;ilojn) 

rsed ne tiujn kiuj vivas eo .3to_ da vitaloj àe noraà Dobrugo kaj de r.a danubader'to depost proksimume t775. La tiutenpaj enmigrintoj nal.kontentis pri rarusa servuto en guda Ukrajno.
La 2o.ooo to":_r_ [:*_l?28 estis 79.637) depost petro la Granda diversepokeeklolis en Dobru§o por eskapi 

"éiisi"jn persexutojn en Rugio. plej ofteili ankoraü nun nomas sin Laü gia ek]'eziô aü sektà: übezpon"r"r;-itoêr rgsn-
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populojtt ) r kiuj malakceptas Ia ordinadon-r-
ùsàuaturojtt) kaj eê skopcoj, kiuj ankoraü
siajn religiajn regrrLojn.

molokanoj , ttsubbotnikin ( t. e.
niatenpe kastras sin obeante

Slovako.i ka.i êeÊo.i

ta nombro de La slovakoj faLis Git tg5ç aL 25oooo pro rtre-enpatrujigotr,.-
knazaü i3.i ne estus naskitaj en sj.a lo§regiono - kaj konservatas preskaü
seaâan§a. ILi vivas precipe-en Banato, kie alvenie iJ.iaj prauloj trun lcolo-
aiantoj eL aliaj etnoj dum J-a 1B-a jarcento. Lastatempe 1a slovaka etnolo-
gia reiuo rrSlovànskÿ iarodopisn pluifoje raportis pri tiu êi "tna grupo.
Per kvar elnologiaj ekspedicioj de ta ôeÊa Akademj-o de Seieneoj en Lg6t
tg64 la êeÊaj tôJ.gnio; en I-a rumania Banato estis prezentitaj inter La sci-
encigtaro. Îàmas êefe pri 7 nuaicipgj norde de I.a danubg pgnetrej.o: HeJ.ena/
Sf. E3.ena, Gernik/Clrn?c, Biger,/Bigà;, Rgvensko/Ravenskà, §unriee/§nnife,
Ejbentha].,/Biuentba]- kaj Ujânnie,/Baia Nouâ. (:)

PoLo.i

La enkorpigo de Bukovino post Ia unua mondmiLito en Rumanion kaüzis Plinom-
Uriâon aà i" malgrand. pola minoritato en tiu êi lando. Aüstrio estis aki-
rinta Brrkovinon en L7?5, kiu estis aparteninta aJ. Ia poLa krono ekde §'azL-
miro la Granda. En Ia aüstria epoko J.a poloj estie §uintaj grandan apogon
kaj organizi§is en diversaj asocioj. Post L9L9 muJ.taj poJ.oj elmigris. Tamen
en- LgZi registri§is ankoraü 2.826 poJ-aj J-ernejanoj prizorgataj de Ia Pola
Lerneja Asàcio. Post Ia transpreno d.e norda Bukovino (ôefurbo: eernovco)
fare de sovetqnior êB suda BuËovi:ro (sn numaaio) ekzistisr €B t967, ankoraü
pli oI ll.ooo poJ.oj, kieJ. mencias Ia nHistorio de la poloj en Bukovinon (vo-
i*o 38 ae Ia trl{iEtorial Studojr de Ia universitato de Krakovo).

Bu].garo.i
Du.ur Rruraaio inter la mondmilito j ?nkoraü entravis centmi.lo jn da bulgaroj,
ilia aombro fal"egis pro I.a aneksi§o de Besarabio kaj suda Dobru§o -al Sovet-
gnio respektive Bulgario kaj pro l.a bulgar-rtünêlrâ inter§ango de dobruganoj.
preskaü êi.rj llnaniaj bulgaroj nun lo§as en Banato (Beseaovr Viaga, Brestea,
Telepa kaj penta), lien .Àtis venintaj katoJ.ikaj bulgaroj depost 7778. En
Timigoara-aperadis Êir t94o^rrBarrata Bulgara Kalendarorr, kai en 1958 estis
elaoi,itaj pluraj rr.ito3 omale al. 1a Zoo;iari§o de la bulgara koloniado.

Ceteraj snrpoj
Rimarkj:lda estas la nra].plii§o de I.a judoj. La duoamonata ffRevista Cu1tului
Mozaicrr publicas rgrnanlingvà5o ta3 jiaaSà arti-kolojn, kai la bukareâta el-
donejo rrtriterionn pubJ.ikigas q"rkoraü jidajn Libfojn.
Supozebf.e la nombro de armenoj estas efektive p1i alta o1 montras Ia statis-
tiLo, êo Ia armena diocezo de Rumanio ampleksas 5o.ooo adeptojn. La urbo
eUeria (norde de Cluj) havis iam tieJ. grandan arnenan kolonion ke' sub Ia

Uarrsrrt--Elltrgara regadon oni nomis tlArmenopolistr t,itrn urbon.

EonkLudo

Bedaürj_ade La asimilade-politiko de Bukareâto sisteme progresaar kion mani-
festas Ia ualaperado de minor5.tataj ternejoj kaj La malpermego de Lolcnomoj
àa al:.a o1 rum-a1a Liagro. Kion konetatas la konata fakulo pri sudorieata
Ètr"pà nans Hartl de ].a munkeaa sSüdostinstitutlr koncerne Ia situacion de

La gËrmana minoritator sanre validas rilate la aliajn etnojn:
nKio iam mondgkale estilu sub ].a Isondiêoj de komrmisma ordo - La kunfandi§o
a"-àr.S- 

"irroS 
en r superà unuo t - tio hodiaü eksperimentatas en l.a sociaris-



(r)

(2)

$')

(4)

(5)

I
uaj naciaj Êtato5, enkaü en Runanio, en ma1pli vasta skalo.
La estonto de J.a germana ainoritato en Runanio estae ski-
zita en l-a dia1ekiiko de ].a bukareâta etnoroolitiko: êizita en l-a dia1ektiko de Ia bukareâta etnopolitiko:- ^"sol.vi§u en la |sgpeqa unuor de La runaaa majoritato
kaj tiel pl.enrlni§u §ia historia destino.tt

Biblio.qraf ia.i aoto.i
llanfred Straka (redaktiato): Handbueh der
Europâischen Volksgruppen; BraumlllJ.er,
Wien,/Stuttgart , t97o (voJ.uso B de La
gerio nEthnosn);

N. Saramandu: Cercetari asupra
Aromanei vorbife in Dobrogea;
BukareÊto, t97â;
V].. Drimba en trActa
Acad.Scient.Hung. tl ,

Orientalialurr (r);
Vidu ankgfi; R,
Etnaj prouremiS
orienta Eüropo;
Stolberg, L976,

Grul.ich:
en sud-

po 7i
S. Uteseaÿ en flEtudes
Bal.kaniques tch6cho-
slovaque8rt, vol. 2,
kaj .lr "[.Éty Lidrt,
1962 - !964.

Jen La titoLo de
la juda gazeto kiu
publicaa rumaalirr-
gvajn kaj jidajn
artikol.ojn.
La t! tolpaÊo d,e
tiu êi ETtilrsMo
montras Ia trebre-
Literan internan
titolon de La
sama gazeto.

de l.a artiJcolo kaj liverinto
gazet-kapoj !

La etnaj miaori-
ujE

a

§
9<'

Aütoro
de ].a

o -<§.v
.rti

§ / Rndolf, Gralich

^ôY§, €§ / KIOM I<FIEtrlINtrlAS
V"q"./ sTATrsrtKa.îoJ?
)-r§§ / - -c:ï:i:1i=I'"ï:l:ïll:":,oïly:::y:::î':por Crrandbritio, prezentis aL I"a kougresanoj en

Ctrâti1lou, Aosta V4J.or êrr juJ.io t9?6, ekstrakton
a" gtàtisirkàloi konceiné nrrràoiol, _iiXl postlasi: -î"la J.egantoj pli pozitivan impreson o1 La ôi-supra artikoLo

de Gru].ich:
EI 15.289 elementaj lernejoj (lcun 77o.o16 Lernantoj kaj 57.745
instruistoj) t.o83 lernejoj (52.785 / 2.1o4) estag oadjarling-

ÿajr 716 J,ernejoj (t6.o67 / 6L5) estas geroanli-n-gvaj, 2o Lernejoj
(7st / zil àstas serblingvaj kai en 26 lernejoj kun 1.o6S leraantoJ rT .*-
struistoj klopodas klerigi I.a i:ofanojn en diversaj miaoritataj lingvoj. Ci
êiuj nomËro3 rilat.s J.a iernojaron 1974/75. - La aliaj informoj (pri reêrü-
naanaj mmicipaj kaj dlstri-ktaj tconsiLaretaranoj r Pri radio- kai televidoPro-
gramoj, lernolibroj ktp.) estas aimiJ.e optimisoigai. Sed kritikeme ni devag
àemanài ain pri'Ia-valoro de tiuj ununoonentaj nombroj: Kia estas La evoluo?

Legantoj, bonvolu koppletigi^la bildon pri la situacio de
taloj ei-Bumanio (ra3-aliaj Êtato3) per êia3 informojt
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GURE LURRAREN DEIA

\ASiKAJ
TJtrTNAL(fJ

Normaligo de lingvouzo
certd signifas utiligon
en amagkomunikiloj. La
eüskera J.ingvo jeÀ ja
uzatis en semajnaj kaj
monataj periodajoj, ne
en jurnal.oj. Fine, laKissi nger-en adierazpenak

Agentziak - Washington

Henry Kissinger Estatu Batuetako
kanpoko arazoetako idazkari-ohiak
azaldu zuên Europako alderdi komu-
nistek gobernuetan parte hartzen ba-
dute, OTAN orduan aleman-iparrame-
rikar 

_ 

aliantza bihurtu litzaGke.

Italla eta eurokomunismo gaiari bu-
ruzko hitzaldi batean, Kissinger-ek argi
utzi zuen Italiaz gainera Frantzia ere
gogoan zvela, zeren azken honek dato-
rren urteko martxoan egingo ditu par-
lamenturako hauteskunde orokorrak
eta.

Alderdi komunisten esku hartze
adierazkor batek, Europan egiten ari
garan gure zabalketari kalte haundia
egingo lioke, adierazi zuen.

Càrler lQhendakariaren gobernuari
egindako kritika batean, esan zuen Kis-
singer-ek komunlst irabazpena zihur

hartzen duguneko ltxura alderetu be-
har dugu, ez dugu zirrara hori eman
behar, komunist gideriekin elkarri-
kusketak egiten de bedaezpadazko
adierazpenaz alegia.

Carter lehendakariak, joan den ilean
argitaraturiko elkarrizketa batean,
azaldu zuen Estatu Batuak ez direla nor
besteei botoa nola eman behar dnten
est€ko.

Baina Kissinger-ek bere aldetik
eratsi zuen Estatu Batuek jarrera argi
eta ez hain dudazko bat hartu behar
dutela, elra ez a)zryrtv idea hori ko-
munistak agintera helduez gero ez lit-
zatekeela gure politikan aldakuntzarik
gertatuko alegia.

Frantziako alderdi komunistaren
érabakia, proletalgoaren diktaduraren
kontzeptuari uko egitekoa, indepen-
dentziko agerbidetzat eman zuen. Beste
aldeük, orain ere Sobiet Balasunaren
legedian esaldi hori berbera kendua
izango da.

de junio 1977 aperis n-ro
rrDErArt (= voko) kaj La 2g-

B-an
1de
an de septembro L977 ekis rrEGIl{rr
(= agi).'
Arnbaü jurnaJ.oj estas principe
du-J.ingvaj, trê. kastiJ.i- kaj
eüskerlingvaj, kontraüe aJ. Ia
strilste unrrl-ingÿa kataluna 3ur-
naLo nA\rt Iil. Estag konstatende,
almenaü surbaze de Ia âe ni dis-
poneblaj numeroj, ke Ia granda
p1imuJ-to de artj.koloj kaj eko-
nomiaj anoncoj estas kastiJ.iaj,
en ambaü eldonaJoj. ttEGINtr iom
§trange miksas J.a lingvojn: Jen
titolo eüskera kun artikolo kas-
tilia, jen inverse, jen dulingva

tikolo. La principo-de du-
J.ingviemo de ambaü Jurnaloj
estas komprenebla surbaze de
Ia situacio J.ingva etx ÿaskio:
Eê en I-a eüskerismaj Provin-
coj Gipusko kaj Biskajo vivas
multaj ne-eüskeroj kaj unrltaj
kiuj ja parolas-r- sed ne sei-
rrorras ].esi la eüskerâD.o
L" àrtr"iê"3"i moutras ekzem-
pl.ojn de artiholetoj Pri Po-
J.5.tikaj eventoj.

Amenazan con matar a los 155 pasajeros

Japongo abioia sekuestratua
Armada Gorriko militanteek

Jupongo Armacla Gorriko (Sekigun) militanteak, Paristik Tokiora
zihoaÀ iapoitar airelinealeko abioi bat bahittr dute.

K.inunikatu bat agiriratu dute bahitzaileek, Beiruîeko prentsa .bu-
lego batetara bidaliz. Bertan, Japongo gartzeletan dauden lagunen libe'

ikastolas amenazadasrazioa eskatzen dute.
l4 rripulinte daude. Japongo Kanpo Ara'
dioenez, pasaiarietako zenbaitek gaisorik

Euskadi Norte: Las

Frantses administraziciak Senpereko ikastola debékatu ondeitik,
beste ikastola guztiak'btldur dira. Bestalde, Jazar, EHAS-HASl,
ElA. ESEI. ESB eta LAIAk egitate hau gogorki salatu dute..

(31 orrialdean)
Dacako aireportuan aurkitzen da tibioia,
eslazionaturik.

Abioian, 142 pasaiari eta
zoetako komunikatu batek
egàn behar du.'

Edizio hau isteko garaian,
Balgadeshki hiriburuan alegia,
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KCfI\ISTITUCIA
TtrIIEIUNALO:

HIJMILIGi(f
Pli kaj pli slovenoj el Karintio apelacias al 1a aüetria konstitucia tri-
bunalo, por ke §i deciAu pri pl,endoj rilate J.a mi-noritatan probleaon. La
6-an de oktobro L977 tiu êi tribunal.o Julis prava la plendon de La slovena
advokato d-ro Johanu Tisch1err prezentitan pro okaza3oj l.igitaj aJ. La die-
Sutata arestado de 2,6 sloveaoj, I.a 8-an de aügusto tgl6, en St. Ka:orzLar./
Skocijan. ta konstitucia tribunalo konstatis ke La slovena advokator ruen
vi.olente arestita, estis aauaâita koncerne J.a konstitucie garantiatan raj-
ton pri Persona libereco kaj koneerne J.a rajton ns suferi maltnrmanan aù
huniligan traktadou. I'a Federacia [tinisterio pri Internaj Aferoj estis de-
kJ.aritÀ kulpa kaj ÊarÊita
pagi, antaü J-a paso de t4
tagoj, la koetojn de J.a
proceso en alteco de
17.gzÿr- aüstriaj âitin-
goj (proks. 2.ÿoor-- gm).

Arrkoraü ne okazis tiu-
tribrxrala decido pri I.a
aparta plendo de La ce-
teraj arestitoj.Kto
ESTIS
OK A,ZIIVTA?
La Karintia Asocio de
Defendintoj (XlO; Ber-
mane: Eâratner Abwehr-
kâmpferbund) estis irr-
aüguronta, J.a 8-an d.e
aügusto 19?6 en St. Kanr-
zianrlSkocijan r Borlürtrêrr-
ton. Sl'oveaaj gejunuJ.oj,
kiuj intencis observi La

ôu decas por po1ico de demokratia âtato kapti
kaj forkonduki individuajn, kompreneble rêBr-
mitajn manifestaciantojn kiel. buâotajn bestojn?

aferon kaj disdonis fJ-ugfoJ.iojn kaj estis mal.voJ.vantaj slogannrbandon ekster
La kunveaejo, estis violente forpuÊita3 fare de Ia poLico, kiu uane kaj pie-
de batis iu3n, Êirie al,iaa êe la-hararà, forkondulcis aliajn en ma"katenoJ.
ta plimulto de J.a arestitoj trprovokistt J-a policon tanen nur per. tio ke oni
koais iliJt kieJ. slovenojn. La êi-supra foto dokumentas erotde J'a sceaaro
de tiu 8-a de aügrrsto 1976.
En St. Kar:zLæ,/§kocijan estis arestitaj 11 personoj. Al'iajn 1!, inter iJ.i
d-ron Tischler, Ia polico arestis poste en Kütrnsdorf,/Sin8a vas, kie il'i es-
tis atendantaj La unue rnalliberigitajn sl.ovenojn. La konstitucia tribunaLo
eksplicite ateetas ke d-ro lischl.er estis, fare de poJ-icistoj, perforte kap-
tit;, Êirita êe J.a pantalono, rapiae puâiia kaj vio-lente Ê"oii"-en êanbron',
d,ol malhumane aü humiJ.ige traktita.
Aakoraü Ia 1-aa de aügusto 1-977 J-a kompetenta prokuroro err K].ageafurt./Celo-
vec estis rifuzinta mal,fermi proceson kontraü J,a - rrorBê nekonataj - poJ.icis-
toj alnrzitaj fare de d-ro Tischlerl
nllarodni svet koroskih Slovencevtr (Eonsilantaro de la Earintiaj Slovenoj )
kometrtis J.a rrerditton per apenaü tcaâita entuziasmo, êar La pl.e j alta tribu-
aa3.o tiel apogas^la oftajn riproêojn de I-a sloveaoj kontraü l.a federaciaj
kai provincaj paEoj' (Laü ra-germanlingva presEomr.rniko de rtrras tednikH,

55/77 (r6e) de o7.t2.L977; foto prenita eL I.a aL-
doaaSo de rntr-komrürtko 48/76 (Bz).)
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LA PLATtrII â

GA-(=lMl\lAzlE
En Ia ltDietrich-Bon-
hoeffer-Gimnaziolr de
Ahlhorn (ro h sude de
Oldenburg, FRG) ekzis-
tas studgrupo de pli
oI 2o gelernantoj Pr*
Ia pJ.atdiêa- lingvo. Ci
tirln jaron Gi jam si:r
prezentis a.L vasta
publiko en PJ.urai oka-
zoj, irâ. en printempo
dum vespera kalejdos-
kopo pri la Norda Maroo
flia instruistor Heinz
Edzards, geografor gvi-
die Ia preparojn sub
tema kaj J'ingva vid-
punktoj. La invitiLo
- *omplete en platdiêa

akcentas ke tiu ling-
vo servu kieL tute nor-

Edzards kun siaj platdiêetoj

maLa esprimifo de êiutaga3 i:rformoj. Dum tiu vespero gruPetoj klarigis,
en Ia platdiêa, Ia diversaja aspektojn de J.a Norda Maro kaj de la homa
vivo apudmara, akompane de pJ.uraj maposkizoj kaj bonegaj koloraj bildoj.
Kompetentulo el l-a universitato de Oldenbr:rg estis tre pozitive surpri-
zità pro Ia kyalito de Ia prezentaJo. - Jen parto el La invito kun tra-
duko en I,a Interaaeia Lingvo:

,,Iæeve plaüdütscà Frimnenl tÂti
gliir,ÿt. dat w.rd mal wedder Tiet,
dat wi'u Fierabend tosam belâwt
., , Wôt wi Jo bringen atiltt? Wi
hefft dacht, dat een Abend aidt
blot denn Pleaeerversprâ&en deit.
wenn Éan all OogetblicLe lut-
hals laôen mutt.. Wi Eeent, dat
use plattdütsch Spraat ok 'le Aü'
dagsspraak ie, ln de wi ecnfach,
noôtem un wahraftig vOn land
un Lüe veilell€É k6nt Bô Bllnd wi
dotiet in'n Sommer awereea ka.
Eea, Jo ûat ÿaB de l{ordoee, van't
lÂIattermeer, vao de Elards un
van de Freesea to verte[en Vàile
Maandea hefit wi mit't Utklamü-
stern, Stud€êra rui Owetr tobrocüt.
Wi hefft ok vâle hrrte Billerdarto
praaL De tràüùt.X ttP twoe grote
Lienwânnen aoldeken . .,"

rKaraj platdiêaj amikojt Nj- kredas ke denove estas
tenrpo ke ni pasigu J'iberan ÿesPeron kune. ... Ki-on
ni volas prezenti aI. vi? Ni pensis kÊ vespero Pro-
mesas plezuron ne nurr sê oni devas êiunomente plen-
gor§. iiai. ... Ni opinias ke nia pl.atdiêa J.ingvo
estas ankaü êiutaga 3.ingvor êr kiu ni povas raEonti
simple, §obre 

-r."i"àütàttiité pri ra lanâo xai lÈ,iai/
homoj. TieL ni tiam §omere interkoneentis rakonti
aJ. vi ion pri Ia Norda Maro, Pri J'a marvadejor Pri
La insuloj kai pri Ia frisoj. Multajn monatojn ni
pasigis per eksperimentado, studado kaj provado.^Ni
havas ankaü mu].tajn bi].dojn pri tio je dispono. Ci
tiujn vi povas rigardi sur du grandaj ekranoj ...r1
(Raporto taü ta5 foto/1.eksto eL ttNordwest-Heimat[r
alaônajo de |tNordwest-Zeitungtrr Oldenburg, 09.04.77)

VOFI TAFIGI trIE LA LITEFIATIJFI. PLATOIêA.
La Instituto pri Platdiêa Lingvo (fpl), fondita en 1972 ert Bremeno, tra-
vas ambieianrprojekton de eksterordinara graveco por Ia evolrro de tiu
lingvo en La âirétto aI- pl.enkapabla -esprimi1o. e i-printenpe komputero
komàneis trafosi radioteÈstojn de t6 aütoroj, glosarojn de ]oo Li-broj
aperintaj post 7945. Oni elektis ekstreme vastan geografian bazon por
ke eblu kunmeti ÿortaron de-proksitmrnne Trooo titolvortoj uzataj en Ia
plej granda parto de Platdiêio. TieI- oni eaperas kontribui al certagra-
da orientado de 1a platdiâoj I-aü komuna lingvaio-firndanêtr'tor La verkot
kurr enkonduko en la gramatikon, aPeru post proksimume du jaroj'
La adreso de IpL estasr Institut firr niederdeutsche §prache, Schnoor 41,
D-2ïooBremen!.(Fonto:rtNordwest-Heimatnrtâ'tI'TTtOldenburg')
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kasigi rfimpostojnn en la regionojn de
ekspedicioj estis akiro de la valoraj
sameoj.
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Murmansk

a...r = SUda
].imo de ].a
viwregiono
de J.a sameoj

rrLa sameoj jam delonge vivas en
Svedio, rr ti.e1 skribas J.a Sveda
Instituto en Ia germanl-ingva in-
formilo pri §vedio. Nu, J.a sameoj
jam wivis en vastaj regionoj de
Ia nunaj Svedio, Norvegio, Suomio
kaj Sovetunio, kiam ekzistis nek
rusa nek suoma nek norvega nek
gveda Stato! Kiam ea Skandinavio
videblis nur mal-grandaj re§landoj,
J.a sudaj najbaroj de l.a sameoj jam
delonge faris komercajn kaj rabo-
ekspediciojn kaj voja§ojn por êrr-

La sameoj. La precipa celo de tiaj
feJ.oj de bestoj kaptitaj fare de J.a

La islanda mezepoka Eageo pri Ia poeto EgiJ.J. rakontas pri tia vojalo en Ia
9-a jarcento interal.ie jenonl ftîh6r6lfr faris sian voja§on supren en Ia mon-
tojn kun granda anaror nê maJ.p1i oI 9o viroj, /.../ LL kunportis multajn
komercajojn. Li faris baldaù renkonton kun J'a sameoj, alprenj-s aJ. si impos-
ton kaj komercis kun i].i /.../ th6r6]-fr iris plue tra ].a arbarolando; kaj
kiam Ii strebis aI I.a oriento de Ia montaro, Ii eksciis, ke Kylvingar /t.e.

^verliajne suomoj , Dbl/ estis venantaj eJ. J.a oriento kaj komercis kun La sa-
meoj, kaj kelJcparte ankaü rabig.tr 1tr6r61fr poste sekvis iJ.in kaj mortigis
proksimune too virojn kaj havigis aI. si grandegan kapitalon. Parton de J'a
akiritaloj kaj J.a impostà3n Li-transdoniÀ aI tà norvég. r"!o. lie1 la sâ-
meoj estis viktimoj Ae êiuj pli sudaj, pIi bone organizitaj regn(et)oj,
kiuj kelkfoje interbatalis pri Ia rajto ekspluati I,a sameojnt KeJ.kakaze La
sameoj devis pagi impostojn samtempe el tri regnoj.

attt t a rat at'
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Ioma pliboni§o ekestis kiam poat malpaco Svedio kaj RusJ.andor 6n, 1596r de-
ci{is pri sia landli-mo kaj kiaar êr t75lr Svedio kaj La tiama dân-nsivsgg
re§Lando i:rterkonsentis pri defiaita limo. De tiam l.a sameoj seiis aIEe-

Una!I, rsauJ estis il.iaj mastroS. §ed al.ia d,an§ero miuacis ilin: La pJ.i fekrm-
daj marbordaj regionoj, I.a bonaj fiÊIagoj }raj riveroj kaj Ia arbaro aI.J.o-
gis koloniautojn. La §ameoj origine fisistoj kaj êaaictoj - estis forpe-
I.itaj el. eiaj pJ.êj taügaj virrregionoj. lasenr pêr akcelado de sia jam in-
tensigita bredado de boacoj il.i gukcegie postvivi en regionoj malpli ami-
kaj al la homo. Per tio I.a sameoj pli:aonadi§is, kaj nur la skoltgameoj, en
La Limregiono de §uomio kaj §ovetnnio povis konservi sian origi-naa vivmani-
erou iiis nia tempo.
La granda gveda sciencisto Linn6, farinte voSa§on en I.a nordon de Sved,io,
rinartigis interalie: nLa eiâisto5, kiujn ni renkontj.g, karnpadie seg aü
ok mejloia /L sveda mejlo = 1o kr, Dbl/ supre de Lycksele /.../ Estas mirin-
de kiel ili ebligis forpeli J.a eameoja aü havi U-berecon kapti fiSojn tie
supre /.../ sen doni mininnuaan impoaton /.../ aü doni lupagon aL I-a sameoj,
kiuj ja pagas imposton pri sia Lando. LLj- /la sameoj , ^DW/ plendas ke oni
traktas iLin arbitre sen ke il.i riskas malfermi Ia buSon /.../ Mi demandig
kial i].i ne plendas. Ili respondis: tHo, ni ne poÿas voSali al la aütorita-
toj, ili traktas nin arbitre /.../'l
Hodiaü oni kalkuJ.as proksimume
35.ooo sameojn, eI kiuj 2o.ooo
vivas en Norvegio, 1o.ooo en Sve-
dio, 3.ooo en Suonio kaj 2oooo êrr
Sovetunio. fliaj regionoj estas
certagraae ÊirmitaS nun' sed ko-
mercaj interesoj endangerigas
iliajn Lastajn rifu§ejoja Per
konstruo de grandaj artefaritaj
Lagoj por produkti elektron kaj
per ual.fermo de 1a regionoj Por
turigma iadustrio. Nur Parto de
la gameoj vivtenae sin Per boac-
bredado, al-iaj trans j.ri a/ -as en
la trnorualann Laborskemon de la
respektivlj âtato5. !io_ êi_t"ürag
al.ian dan§eron Por ili kiel PoPo-
1o: J.a perdou de La ProPra iden-
teeo intey'alietaanoj. La val.ora
interligi1o - I.a samea f.i-agvo
(apartenanta aI I.a Buon-ugrai
lingvoj) a ne PJ.u estaa Parolata
ae êiui. êi estag dividita eu di-
versajn dialektojnr inter ktuj
ple-i gravaa Ia nordsamea, de I-a
i.sLoio êirraü Kautokeino. Tiun
ai-àtetton parolas proksimume 75 ÿ,
ae êiui sa.ureoj, kai oni Prefera§
§in riet skriblingvotrr
Lernejojtx por 1a sameoj oni su-
fiêe fruel t.êo ên 1â t|;a iar-
cento, enkondukis Por ke L,a ea-
meoj scipornr l.egi I.a biblion kaj
estu taügaj subulgj. En PIi mal-
frua teapo, êiraaü 19oo1 oni en-
kondukis pl.i defiaitivan instru-
politikon-'malsame I'aü La âtato3.
En Svedio oni Provis teni I'a sa-
neojn en ilia tradieia vivmanL-
ero, sed tamen akcelis La ilgtru-

PÂipt emrra tr-ans IoE i.Êo

Printempo estaa. La sova§a attsero
flugas nordea. La srürvarmo fandas
Ia ne§on sur J.a montetoj. La noktoj
estas heJ.aj. Ni baldaü traas1oki§os.

Panjo bakas uulton da pano. AJ.et
Lavas Ia vestaiojn. Paêio kaj Rastus
venigas I.a gregon. Ante estas kruo
i],i.
Nun ni povas ekiri. Ni ltendas kaj
atendas l.a gregon. Sea Êi rrê Yêilâ§o
Ni man§as kaj dormas. Dormas kaj
tlrangag.

Aüskultut Kio estas tio? La hundoj
akrigas Ia ore1ojn. IIi aüskultas.
?iam iJ.i bojas. La boacaj sonoriloj
ektintas: dingeli - dingel,i - dingeli.
La granda soaoril.o sonas: rurg -rung -
rung. Nure venag I.a grego.

êiu rapidemasr La çle{boacoj egtas
prenatâ3 laze. pa Êar§ttajn sJ.edojn
oni volvaa per Snuregoj. La kovri-
taju sledojn oni sargas Per manga-
3oj. La tendosledo estas La Lasta
en Ia karavano de l.a boacoj r kiujn
panjo pelas. Ante se}§/as I.a gregon
skie. Inga pelas malgrandan boacaroDo
Panjo teaas Ia bebon en §ia lul.Il.o
en ia naz,o de g1edo. Arkaü I.a Plej
juna boaco tie enestas.

(ôi-supre aperas traduko de La teksto
sekvaat-pa§a. Konantoj de Ia samea
lingwo inaul.gu êiurilate, Gar temas
pri tradrrko eI Ia Sernanal kiee ba-
Zo estis êu 1a "oei., êo Ia norvegal )
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adon de Ia sveda lingvo. En
Norvegio oni post asimila
poJ-itiko nun pJ.i obgervas
Ia necegojn de Ia samea mi-
noritato, tieJ- ke oni komen-
cis prepari instruistojn por
laboro en sameaj regioreo j.
La gepatroj povas postuli- J.a
samean lingvon kiel instru-
lingvon por J.a i.nfaaoj en I.a
unua k1aso, kaj poste oni
instruas tiun J-ingvon kiel
fakon. Plej malbona estis la
situaeio de La sameoj en Su-
orrio: Tiu nur err L9L7 e]' la
fremda regado J.iberigita lau-
do traktis J.a gameojn kieJ-
sarnrajtajn ... suomianojnl
§ed pensado pri Ia.sameaj
probl-emoj kornenci§is.
Por pJ.iefektiwigi Ia laboron
por la propraj aferojr preci-
pe por povi progesi kontraü
].a respéktivâ3 ât.to; r ].a ga-
meoj kunlaboras, ankaü en 1a
kontaktoj inter Ia arktaj po-
poloj kiel groenlandanoj kaj
indianoj. Oni fondis centrojn
en Kautokeino kaj Karasjok
(Norvegio), Jokkmokk (Svedio)
kaj Inari (Suonio).

Dirk lfiLlkommen

Giddo-jôttin.
Giddo læ. ëuodnjdgot bôttet dqvés.
Bæirvi lig'ge nu otte muotto
sudrd<i luokrké-viltiin. lddjo læ

ëuovrgot. Mii 6i'got forgo jôtrtdt.

Ædrni léirbo ôllo léibiid. Âlet bossolo
bikrtosiid. Âë'ëi io Réstu§ gol,gobo
vie!'jot ælo. Ân'te læ féros.

Dril mii læt gerrgusot. Mii vuorrdit
jo vuorrdit ælo. Muttu ii ællo boode.
Mii bôrrot jo ooddit. Ooddit jo bôrrot.

morlimusos ædni réidos.
Ân'te ëuoi'gô ælo morlis,
lrlgôs læ unno rdidu§.

Ædnis læ gietko-ménnd
geres-njunis. Dôbbe læ

unnimus vielrpé§ moid.

Gulo! Mii dot læl Bædnogot skôë,ëejir belljitd.
Dot gultdolit. De cielédit sii. Bôc,cu-biellot
skillet: Diqqeli - dirlqeli - dir;r1eli.

Stuorro-bielrlo rooboido : Ru 11 - ru 11 - ru 1.
Ællo dot bootté.

Buokkoin læ hoop,po. Hærgit njoorustuvvujit.
Réiido-gerresot gérrrujit. Lôk-gerresot lær

dievvo bôrromu§oin. Gootti-geres læ

Pa§o
eI
Samea
lego-
].ibro

}<IAL ESiTI SAME(f,?
La probl:rgJ .,1. la minoritatoj , êefe de l.a popoloj kiujn korrris ekspansia
eùropa civilizacior ofte estas nur maLbone komprenataj de aliaj personoj.
DI ekstera vidpunkto oni ofte trovas neniun aü nur misan komprenon pri I.a
interplektitaj sociaj kaj lrsikaj fenomenoj kaj Ia pri La malfaeilajoj rê-
zultantaj. La sekvorxta resumo de artikoLo de Nil.s JernEletten eL widpunk-
to de aktiva membro de J.a samea popol.o eble donos imagon pri Ia kompJ-ekso.
KieI bazo Eerrras J.a germana traduho eI J.a trov-rrorvega J-ingvo, kiun faris
V. lans Jôrgensen por la gazeto rfNordfrieslandrr.

La demaudo ttKia]' esti- sameo?rr certe Êajnas iom stranga aI ng-aameoj rkiel
Jernsletten diras komeace de sia pripensad.o. Sed por sameo §i-estas pro-
blemo, êo durn generacioj oni traktià Ia sameoSn tiel te esti§ir inter
il.i l.a firma EIg1!g, ke ili kaj ilia vivmaniero estas io duaranga. Logikaj
arguneatoS raÏE-iie trelpas koutraü tiu kredo enradikiôint. dunr pJ.uraj ge-
neracioj, kaj Ia kreo de nova konscio nur malrapide povas progresi. Unue
oui provis rrcivilizitr Ia paganojrx, poste aorvegigi ilin, kaj nun gni volas
asiniLi ilin en la norvegan modernan socion. Tiuj intencoj estis ôiam mem-
kompreneblaj, neniam oni pensis pri argunentoj por tiu agado. Cion kion Ia
sameoj faras, êiam kiam iJ.i argrrmeatas, iLi tion faras eJ. defenda pozicio,
kirr formis Ia tromojn, I.a pensojn kaj J.a agojn. La volo savi parton de la
sanea kul.turo kaj de ties socia fono en_La moderuaa gocion, §enas la nor-
vegojn kaj Ia asimilitajn sameojn, ê* §i faüros problemojn: maltranJrvilon,
socian movi§on, kaj §i kostos Erorlon a3. La oficialaj i-ustaacoj. Oni argu-
mentas }re tia volo egtas malreal.a kaj reakciâ. Alif1anke la sameaj entuzi-
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asmuloi ne ÿolas rimarki ke integrar nê â"rrlilinta samea kultqro ne p1uekzietas. Antcaü f.a samea kuLturo-evoluig, intàralie pro J-a influoj deekgtere.
Ne malgrand,a parto de la sameoj vivtenas gin Laü tradiciaj vojoj I IIi
uzas la natnrajn fontojn kiel êasistojr-fiÊisto5, bredantàj dà Ëoacoj kaj
malgrandaj farmistoj. Nur nun nlono p1i kaj pl.i fari§as ekonomia bazo, carIa modernrajn laborilojn kaj transportilojn oni devas pagi per mono ie1.perlaborita. Por tio oni vendas J.a produktojn de la nattro kiel felojn,
viandon, berojn, arktajn birdoja, salmon kaj al.iajrr f1âojn, produktojn de
hejma laboro el lignor gstojr fel'o ktp. La oficialaj iastancoj komprenis
ke tio ne povas ecti daürya rimedo kaj ili do p"m*sàs J.a vendadon de .La
tradiciaj naturaj posedaJoj de ].a saàeo5 - ].a tereno Eaj Ia akvo - aL la
turisma industrio !.. sed La profito ae iras en 3.a poÊojn de J.a sameoj,
sed aI I.a turismaj agentejoj en la sudo.
Laü oficial.a vidpunkto Ia tereno, kiu vivtenis La sameojn dun jarmil.oj,
apartenai "1 Ia Stato ka5 oni permesis aI. J'a sameoj §in uzi dun neniu alia
interesi§as pri §i. Persona proprieto je tereno estis nekonata aL La sa-
meoj.
La virnrivelo de tiu popoJ.o estas relative maf.alta. La danlera mizero de
Ia vintro 1967/68 vere efikis kaüzante atentemon en Norvelio. Tamen !ip1i iateresis kiel temo por La norvegaj radio kaj televido, kaj §i estis
bona okazo por Ia homoj montri sian bonkorecon kaj sendi vestaJojn kaj
aliajn objektojn al la sameoj. MuJ.taj sameoj efektive bezonis tiun helpon,
sed tiu mizero aldone malal.tigis l-a aemfidon de tiu malgranda etno.
La instancoj de sociala Êtato ne povas pretervidi tiajn problenojn kaj oni
pensis longege, faris anralizojn, intertraktadis kaj malrapi,de kooencis agir
ged êu I.aü J.a veraj bezonoj de Ia sameoj? KiaJ. oni ne turnis sin aI I.a sa-
meoj kaj iliaj organizoj? demandas Jernsletten.
Oni helpas per edukado al profesioj kiujn La gameoj ne povas praktiki bej-
Eer do àni àtêerpas Ia samèan popoion 3e junaj forioj kâj rremaigas tiujn
ôi. Tiuj junaj fortoj poete ne Laboras en la êirfaüa3 urboj1 sed provaa
forl.asi J.a nordon, kie ili restas ne pJ.earajtaj, toêo sameoj, kaj ili pro-

.4.vas mergi§i en f-a sudo.
La norvega lernejo ne adekrrataç por la sameaj iafanoj, tieL ke malsukceso
jarn estas ênprogramigita, kaj §i aetruas Ia memfidon de la sameoj. ta ler-
nejaj 1ibroj, I.a amaskomuniJciloj, kiujn I.a sameoj utiligas, vidag I.a mon-
don kaj J.a sameojn per norvegaj okuloj, kio fremdigas La sameojn pJ.ue aI
si mem. La konscio pri La vaLoro de Ia propraj aferoj perdatas. Ne sameo
paroJ.as aI sameo, sed oni paroJ.as pri sameoj tra Ia kaaal.oj de ofieial,aj
komunikiloj.
§ajaaj snkcesoj de I.a norvegigo de La uarbordgj sanegjr êrx ÿero, estas
ilrr eksteraj: liuj homoj aspektas norvegaj I'au vestaioj kaj eksterdome
parol.as norÿege, sed inüerne }saj hejme il.i regtas saneoj kun 3.a detrua
efiko de tia vivo. La oficia].aj ingtancoj bazas gian aaa].izon sur ].a eks-
teron ([tiuj homoj ne plu estaà sameojn) ta5 agaa taü t:-u5 trekkonojrt.

La historiol kiu knnkaüzas La identi§on qe homa grupo, estas norvega his-
torio, sameoj ne travas tristorion, al,oenaü.neniun kiu taügus por Libroj:
ILi nek estiÀ vikingoj, nelc prirabis monaÊejoja, nek faris rètigiajn. ual-
pacojn, nek vendis skLavojn, nek pentris bil.dojn, nek verkis romanojn.
La nova plia akcentado de Ia gamea liragvo ea la l.ernejo kaj pliatraktado
de sameal aferoj, veraj plibonigoj, bedaürinde renkontas La timon-de La
semeaj gàpatroJ-Ëooeerne I.a estonton de la infanoj en J.a norrega âirtaüo.
II.i ofte timas ke I.a i-nfano eble ae estos sufiêe adaptlta aI. La socio por
povi vivteai si:r.
Jernsletten demaadas sin: Kio estas samea? Unue temas pri seato. La aütoro
trovis jenajn tipojn de sameoj iom ieneraligitaja:
1) tradicia sarâeo, kiu aimple estas aâlneo sen pripensi tion kaj kuJ.turajn
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2)

7\

probLemojni
pasiva sameo, kiu asimililasttpor iri krrn Ia temporr;
sameo, kiu aktive vol.as tlorvê-
giÊi opi.niante ke la gamea kul-
turo estas malmoderna romantika-jo ne permesebla apud modernaj
edukado kaj vivmaniero;
partiano de vera same-kulturo,
kiu agnoskas Ia valorojn de Ia
aamea povantajn pliriêigi Ia
norvegan kulturon;
samea aktirmlo, kiu neas asimili-
âoo, deziras aktivan politikon
por la koaservado de valoroj,
kiuj havas signifon por La sameoj

4)

5)

La J.asta
letten -
menti pri
vas diri:
ni estas

tipo - tiel koustatas Jerng
plej maLfaciLe povaa âr§11-
sia gtarpunkto. Li nr:r^po-
|Mi voJ.as estS-§ggeo,-ErE:Ii--

Dirk tÿiLlkormea

Sameetoj en sia lernejo
en Karasjok

SAMES}<OLAN -EI\l
SAI,IE-LEI{iIEJO CU BLUFO ?

Sub tiu êi titolo skribas Mikae3. Svonni, instruisto en same-lernejor êrr
.Ia revuo nlnvandrare'octr Mireoriteterrt. Li akuzas Ia Lernejon por sameoj
en Svedio, te §i havas nur Ia nomon, de gamea lernejo, sed fakte estas
Lernejo de lingvo§an§o por helpi asinili§on de J.a gameoj en la svedan so-
cion.
§vonni kalkulas proksimume 2o.ooo sameojn en Svedio, kaj 2.5oa - ].ooo el
iLi delnrs esti en a§o de unuagrada Lernejo. Ses Lernejoj ekzistas por sa-
meoj en Svedio: ea Earesuanda, Lannqvaara, GâLli.vare, Jokkmokk, T8rnaby
kaj Ânge. La sameoj povas eLekti: Aü i1i sendas la i:afanojn en Ia munici-
pan aü en I.a por-§amean J.eirnejon. Sed vere ne tenaas pri alter:lativo: La
sane-Iernejg ofte estas tre for de ilia hejmo kaj ne prezentas diferencon,r
Car en ambaù lernejoj La i:rfanoj lernas Ia samean J.ingvon kieJ. rrfremdJ.in-
grronn, kaj la iastrulingvo estas l.a sveda. Nur du horoj semajne estas de-

aiêitaj aL ia sêErêâr La infano,

EILL'FF ?

kiu unuan fojon venas en J.a ler-
nejoa, renkontag ne nur novan
êirtaüorr, novajn vivkoadiêojn,
sed plej ofte samtempe novan
J.ingvon ne komprenatart. 'Gi ler-
nas legi kaj skribi en fremda
lingvor sê Êi entutg sukcesas
sub tiaj tonaiêo5. êi^t..t:.o"
scaas Isr,on ga laras, car ga ne
komprenas I.a instruiston kaj ne
povas komprenatigi sj.n aJ. Ii.
La propra J.ingvo e§las rorpuÊi-
ta per la dirô ke tt§i ne taügas[.
ta propra J-iagvo, tiu de 1a hej-

Eleuoenta lernejo en Karasjok



20

Eor rrmia l^ingvo, J.a 1ingvo de miaj gepatrojn
J.a sveda, Êio oni lernas skribi kaj l.egrr gar
lernolibroj.

estag naltaüga; taüga estas
uzas l,a instruistoj kaj J.a

devas reale agi J.aü Ia bezonoj

Nur naLmuJ.taj eI. I.a instruistoj estas samgoj, Ia aliaj ofte tute ne aü
anrr malbone scipovas Ia saaean J.ingvon, eê la instruistoj por Ia duhora
iastruado de J.a samea lingvol Ea J.a kvara lernojaro aldoni§as l.a aagJ.a
J.ingvo kun sama nombro da horoj kieJ. 1a gepatra, kaj en I.a kvina kaj sesa. Â-Iernojaroj §i superas la samean Liagvon per du horoj. La instruietoj mem
decidas kiom instrui pri samea kultr:ro kaj vivo, pri kiuj ili ofte ne
scj-as mul-ton, kaj la manko de instnrmaterialo kaj metodiko ne graadigae
I.a eblecon kaj emon tiukampe itrstrui.
Svonni konstatas ke ne sufiôas bel.aj vortoj kiuj ne devigas fari vere sâ-
meatr i.:nstruadon kaj ke postrrlendaj estas konkreta.i agadoj:
1) La same-lernejo

de la sameoj.
2\ La instruistoj

devas fariâi g.rnea kaj

en ]'a same-lernejo devas esti kompetentai; oni dewas tuj
komenci adekvate prepari i1in mem.

1) La instrumateriafô3 âevas pJ.iboni§i.
4) Oni devas krei superan sektoron de lernejoj, gimazion, por sameoj.
5) Sameaj instruistoj estas edukendai kai pJ.ik3.erigendaj.
6) La sameoj devas mem gvidi Ia gane-lernejon.
?) Oni devas ebJ.igi samean alternativon en multkultura Svedio' tiel ke

J.a sanea J.ingvo estu sararajta kun La sveda.

ttSe olri ae komencas konkretajn paÊojn, ].a sameoj mortos kiel popolo en
Svedio.lt

Dirk tfi].lkonmen
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ASOCIO INTERNACIA POR LA DEFENDO DE LA MINACATAJ LINGVOJ KAJ KULTUROJ

(A.r.D.M.L.K.)
âcAFITO trIE LA FIAJTOJ trIE LA

ETNAJ MIIVOtrIITAT(trJ

Artikolo 1 La diversaj-etnaj, lingwaj aü reJ'igiaj komunumoj same kieJ.
iliaj anoj-Ê""ç f" ".*à1Ir-rajtojn "irru de I.a âtrio. Neniu raj-

tas esti diskriminaciata, ê. jure, êo fakter pro sia aparteno aI minoritato.
êia incito a]. etna aü rasa malamo estas delikto.
Artikolo 2 La âtato devas konsenti at êiu5 indi§enaj etnaj kaj J.ingvaj ko-

munumoj La pubJ-ikjuran p€rstottêcorlr
Artiko].o 3 Se Ia etna minoritato trovi§as en kompakta teritorio, êi rice-

vaÊ teritorian aütonomion kàj d.isponaà santre pri kuJ.t.rà3 ta3
pri §enerale publikaj kompetentecoj. Oni atentos eventua-le certajn énklàvojn.
En I.a kazo ke J.a 1imoj de }a etna minoritato ne egtas klare difinitaj, eks-
pertaj komisionoj kaj arbitraciaj konisioaoj konstatos iJ.in.
Se temas pri etaa koanrnumo minoritati§inta en sia tradicia teritorio aü pri
disa etna komtxrruno, persona aütonomio devas esti konsentita aI !i. liu êi
enhavas 3.a pJ.enajn kulturajn kompetentecojn kaj konvenaa, partoprenon en La
komunaj organoj admiaistrantaj I"a publ.ikajn aferojn.
Artikolo 4 La etna minoritato libere elLaboras sian publikjrr:can statuton

en ].a kadro de La konstitucio de ].a litato. La funkciado de la
minoritata statuto ne egtas submetita aL La kuratorado dg I.a Êtato traS âi
egtas metita nur sub la kontrolon de La tribunaloj. liu âi trontrolo koneer-
nas la demand.on pri taüte§eco kaj ekskJ.uzivas .La priju§on de La oportuneco.
Artiko].o 5 (f) La etna minoritato 1ibere organizas^J.a edr:kadon kaj I'a kul-

turan kaj profesian formadon de Ia enlo§antê.ror Gi administras
aütonome Ia bu§eton kiu estas atribuita aI !i.
(zl êi ai"poras pri siaj propraj lernejoj en Ia diversaj sektoroj kaj gra-
doj de 1a instruado inkLuzive de Ia pori.nstruistaj akademioj.
(r) La sanrval.oreco de Ia diplomoj akiritaj en samJ.ingyaj universitatoj de-
vos esti agnoskita sen J.imigo.
(4) En I,a infanvartejo Ia uzata J.iagvo estas J.a J.ingvo de I.a etno. En Ia
unua kaj dua gradoj minimune J.a duono de J.a kursoj estos donata en Ia lingvo
de l.a etna ninoritato. La histori.o, I.a kuLturo de Ia etna minoritato kaj la
regiona ekonomio devige estos en I.a instruprogramoj.
(5) La etna minoritato organizas kaj adminigtras siajn proprajn soeialajn,
kulturajn, trospitalajn, sportajn, religiajn ktp. instituciojn. La etaa mino-
ritato organizas siajn proprajn radio- kaj televido-elseudojn.
Konsidere de Ia maLforteco esence propra aI. la minoritateco konvenas favorit
per esceptaj rimedoj, I.a eldonadon, Ia gazetaron, J.a kinorr, I? disko-indus-
trioa, J.a akademiojnr La muzeojn kaj êiun al'ian kulturan esprini§on de la
etna miaoritato.
Artikol.o 6 La administracio kaj justico estas unulingvaj

Ia etna miaoritato aü du1.ingvaj, se J.a l.ingvo
en Ia I ingvo de
de I.a Êtato estas

].a teritorio de Laparolata fare de strfiêe graÿa parto de ia ènlo§aataro de
etna minoritato.
La anoj de l.a etaa minoritato devas havi J.a rajton direkti sia-en sia lin-
gvo aL J.a superaj ad.miuistraêiaj kaj justieaj instancoj de la âtato.
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Artikolo 7 La publika servo de la etna minoritato estas rezervita priori-

tate ar la minoritatanoj. La funkciuroj ne apartenantaj al laetna miaoritato devag posedi fJ.uan konon de §ia ringvo.
En Ia publikaj servoj de la âtato funkciantaj en la teritorio de la etna mi-
noritato, la proporcio de Ia funkciu].oj devenantaj eL La minoritato devasrespondi aJ. La efektiva distribuo de Ia etnaj grupoj.
Artikolo B La etna minoritato estas reprezentatar^prgporcie aI sia nombra

ôiu etna ,r.":îî:;::'.iï :lï'"3i::"ài:'":ffii:'::j;":1,'k:::'rît :al:i;:*l:
nimume unu reprezentanto en Ia Stataj asernbleoj.
Artikolo o (r) La anoj de Ia etna minoritato havas Ia rajton libere movi§i

eu la teritorio de la âtato, tie er<lo§i ta3 ràüplaôe forlasi
§in. Se ili estas publikaj fr-mkciuloj, iii ne por"i esti translokitaj ekster
].a teri.torion de sia etna komunr:no sen sia konsento.
(Z) La anoj de la etna minoritato devas p1enumi sian ârmê-sêrvon en I.a teri-
torio de Ia minoritato kaj en taêmentoj â. sia lingvo.
A{tiko.lo 1o La anoj de Ia etna minoritato kaj iliaj publikaj .ü privataj

ear.osanto j "o:î3:"î:"i"Iï:Xrl"ïl Î:"*î"ii:'Hîiin;::;:n:ünH,f; i#':ln:
tojn kun Ia aütorj-tatoj reprezentantaj tiujn enlà§antojn.
Àrti§oLo 13 La personoj-.kaj organizoj de Ia etna minori.tato travas J.a rajton

individue aü }tol.ektive apelacii aI Ia tribr:nal.oj de Ia ât.tà
kaj aI Ia internaciaj tribunal.oj.
Artiko.Io 13 (f) La âtatoj estas devigitaj certigi aI l.a anoj de J.a etna mi-

noritato surlokan laboreblecon kaj akceJ.i ili-ajn profesiajn kaj
ekonomiajn aktiveco jn.
(2, La evoluigo de la ekonomio ne rajtas havi kiel. sekvon ].a dronigon etnan
de Ia minoritato fare de la enlo§antoj de alia etna komunurno.

$\ La establado aü kreskado de La turismo-industrio same kie]. 1a vendado de
terenoj, kun karaktero de eksproprietigo por J.a anoj de I.a etna minoritato,
estos submetita aJ. I.a kontrolo de I"a kompetentaj instancoj de J.a minoritato.
Artikolo 13 La etna minoritato J.o§aata^en kompakta teritorio situanta âe

].a ter- aü marlimoj de Ia §tato rajtas libere disponi pri si
memr inkl.uzive de separi§o. La Ëtato d.evag dispànebligi denokràtajn procedu-
fojn kiuj permesas ciumomente -Ia aplikon de Ia rajto je memdeterminado. Tiu
êi-ra3to-Irè preskripti§as kaj êia àpfiko povas ripetili Iaü iniciato de Ia
enlo§antoj rnêrtro La procedoj estas metitaj sub internacian kontrolon kaj po-
vas esti temo de apelacio antaü internacia tribunalo.

Cfrâti].Lon, Aosta Va].o, ].a Z)-an de ju].io tg76

Notoj
(f) La êi-supra teksto estas traduko e]. Ia franca ].ingwo.
(2) La franca origina].o de tiu êi êarto estis alsceptita fare de ].a parto-

prenantoj de ia AlD§lll(-kongreso en CrrâtilLou.
B) La bazo de tiu êi ôarto estas teksto verkita

ÀIDlqLK-kongreso de UstarLt.ze (norda Vaski.o),
pJ-i-malpl,i vaste diskutita inter I-a membroj
1a rongreso en châtiIlon.

(4) La êi-supra traduko en La Interaacia Lingvo

de Guy Hêraud okaze de La
en 1974. Tiu bazo estis

de 1974 âis t9?6 k;aj durn

ne travas oficia].an vaf.oron.
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En Friulo êia, ekzistis ].a bezono reveni a1 Lroma raezuro aclekvata a]. ].a
aütentika j-ndivid.ueco de la friula popolo kaj de ties animo. §n 1a nuna
klopodego koncerne la rekonstruon de la lando tiu êi bezono reaperas en
sia tuta, problernopLena aktrraLeco. La friuJ.anoj scias ke tiu ôi jaro
la ÿoo-a post la fondo de nPatrie da]. FriüItr, t.€. de ].a frj.u]'a nacia
litato estas historia okazo, kiu inkJ.uzivu ankaü Ia problemon de iJ.ia
Iingvo. Estas nepre necese. insisti kaj ald.oni pl.iajn J.ingvistikajnr tris-
toriajn kaj sociologiajn pruvojn por subteni I.a pravaa strebadon d,e tuta
popoJ.o celantan J.a agaoskon de la propra J.ingvo kaj por rifuti â:-an kon-
trauan argumentadon.
La unua atenco kontraü la friuJ.a J-ingvo estas atribueada al J-a enJ-o§antoj
de Ia mezepgkai urboj; kiuj emfaze volis diferenci§i ae Ia kamparanoj per
alia lingvajo. La lasta atako venas de J.a hodiaüa sistema malaÈceptado de
la friula lingvo inter certaj tavoJ.oj de J.a socio. lio êi trompreneble oka-
zas plezure de ne sentema centra adminj-stracio, kiu kutimas malfortigi La
konseion de Ia etnaj kaj lingvaj minoritatoj.
ta socia, ekonomiar kultura kaj politiJsa refloraclo de Ia friuJ.a popolo ne
povas neglekti Ia savon kaj plivalorigon de J.a propra J-ingvo. La kontraü-
uloj de tia plivalorigo asertas ke La friul-a J.iagvo estas nekapabla €B-
primi moderaajn^enhavojn, ke §i estas maLfaci1e skribebla, ... ke ê:- estas
nura d.ialekto! §ajnas ke oni reaüdas J-a argunentojn de J.a francaj Èoloni-
politikistoj en A1§erio. Por persvadi Ia al.§erianojn ke iJ.i forgesu sian
lingvon, la f,rancoj asertadis ke J.a araba J.ingvo janr estat neadekvata, nur
mezepokeea kaj êiukaze niatempe sensignifat
Oni ae scias ekzakte kiom la francoj nuntempe elspezas por l-erni J.a araban
I-ingvoq pro kuJ.turaj kaj ekonomiaj ceJ.ojl t.êr pro modernaj celoj en J.a
pJ.ej aütentika senco de La vorto. Sed oni scias ke J.a al§erianoj ne kredis
Ia francJ.ilgvismajn teoriojn: II.i postulis agnoskon de J-a valoro de sia
Iingvo. Ju§ante Iaü ta frekwentado de kr:rsoj pri araba lingvo, Ia sukcesoj
laüd.ire estis kontentigaj - ne nur en Algerro.
La friul-a estas romanêa l-ingvo kaj 

^ 
agnoskita kieJ. tia fare d.e J.a J.ingvis-

toj. oni âiam uzis kaj aaürè uzas-êir. skribe: SoIa J.a nsocietât FiloIogj-
che Fur].anetr eldonis 12.ooo titolojn. Ja direblas ke ].a friu].a ne estas
progresinta lingvo en tek*iko, kaj tiu êi argumento estas diskutenda. ôirr3
àamàpinias ke tà friuta i§u lingvà utila en J.a vivo. TiuceJ.e sufiêas apli-
ki I.a naodernajn kulturvortojn!
La grandaj modernaj naciaj lingvoj estis iam dial.ektoj. La itala estis la
ttrnrlgara J.ingvorr en Florenco, J.a franca estis J.a parolformo de Parizo. Ne-
niu kulturvorto dekomence apartenis al tiuj J-ingwoj, kiuj^transprenis 1a
gravajn vortojn rtprunterr precipe el. J.a greka kaj J.atj-na. Ciuj scias ke ter-
mino j kieL lthepatitotr, ttfilozofiott, rrliteraturott kaj rtrektoroft antaü 6oo
jaroj estis absolute nekonataj aI l.a parizaj metiistoj, a1 J.a hamburgaj ko-
mercistoj kaj a1. Ia toskaniaj kamparanoj. La fakto ke tiuj vortoj estis
fremdajr r€ Ludis rolon: IJ-i estis poste transprenitaj en J.a propran lin-
gvorlr tir3 terminaj injekcioj permesis al. tiuj parolfàrmoj transformiêi
en modernajn kaj efikajn instrurnentojn por kompreni J.a mondon kaj por Bem-
stariQi.
liu âi aserto meritas p1ian kredind.an pruvon. ôi-rifate profeaoro Mario
Pei de Ia rrCoJ.u.urbia University[ skribis koncerne J.a francan lingvon en
sia verko rfHistorio de J-a lingvorf : trEn etimologia vortaro r €D kiu estas
J.istigitaj 4.635 vortoj, ni konstatas ke il.i devenas jere:

6 eJ. afrikaj,
4 eL Ia madjara,
2 eI aüstral-iaj kaj

polineziaj 1.ingvoj. rl

êustas I.a kaLlnrLot

2.a28 eJ. 3.a latina,
925 eI. la greka,
6o4 eI Ia germana,
L54 eL La ang1a,
96 eJ. .Ia keltaj,

285 eI. Ia ital.a,
119 e]. La kasti].ia,

t46 eL I.a araba,
76 eI J.a hebrea,
25 eJ. La sl-avaj,
J4 eL J.a trrrka,
9_9 eJ. aziaj,
62 eI amerikair
1o eI. I.a portugal.a,
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êirtrg" Ia ?romo transformas milionojn da pl.antal kaj bestaj âeloj per di-
.eestaào favore a1 sia propra korpo. Dankr aL dio, neniu travis Ia ideon
Ëontraüi tiujn plantajn kaj bestajn ôelojn per J.a argumento ke ili estas
elementoj fremdaj aI l.a homa korpo. Same neniu kontraüu pruntitajn vortoja
kaj lingvo-o"rorànt ?ia kontraüstaro signifusr Por Ia sgirita evoluo de la
friula popolo, plian s6sf,ak1on anstataü protekto kontraü tiuS multaj mina-
coj persekutantaj gin.
êi-t"r. ni dispoaas pri mu1taj gravaj ekzempl.oi kai necesas nrencii la ita-
lan sperton de Ia L7-a jarcealor §1i konatan kiel. la irlingvo-demandotr. Gru-
po da erud.ieiuloj, inter iLi ankaü ta fama Vgrrir êo Milano efektivigis
i.mponan kaj etstérordinaron proteston kontraü ta rigideco diktita, de eêr-
ta tempo, ât t" itala lingvo fare cle La vortaro de la rtAccademia della
Cruscan. Notario estis votita, kaj Ii verkis notarian doku-menton, ea kiu
oni dekLarj.s Ia formalan malakcepton de Ia limigoj de La Crusca-vortaro.
Tiu atestilo plikonati§is sub Ia nomo de ttNotaria Rezignodeklaro pri la
Vortaro de Ia Crrrgcatl .
Ni ne volas kritiki aü malgrandigi J.a klopodojn kaj sukcesojn de Ia rrFriu-
Ia Filologia Societotr; kiu ja estas la vera akademio de la friula lingvo.
Tamen ni celas kongtatis I.a linojn de tiu êi societo, kies influo al la
popolo estas malgrand.a. Dum J.a kodigo de J.a friula skribo laù la fundamen-
toj de Marchetti estas aprezenda, *àte, montri§3s tute nesufiâa Ia klopodo
..ràLoigi la friuLan lingvon en kampojr €r kiuj §i devas montri siajn kva-
f-itojn per konslanta utiligado.
Konvenas atentigi la kontraüulojn de La errkonduko de la friula lingwo en

la lernejojn kai en la amaskomua,ikilojn pri jeno: Se la historio estas
Iaücirkl" #'Tâ:d;; il.;;;;;;"ü;t"i .aaà' ekrloron pli-marpli bardaüan
de tiui simplal dialektàj tiom malaprezataj; ae, male, Ia historio movi-
ëà"-".it., iri-trowos sii, okaze de Ia unua politika Tenovr:go aü okaze de

Ia sekvanta kult,ra faLo, ie, sed certe ne §1rr Ia §usta vojo, êar tiu êi
apartenas nur al La konselç\reucemo konforme a} Ia propra identeco'
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