
I§-FIO 19 INF(fFIMILO PtrII ETI\IAJ PFIOEILEMtr|J (f5.o,E..78
&r'ocbtLtlar,,:-- MEI<Eilt<tAJ

ETNOJ
Vegetado de plurdekoj da kulturoj^

Statistj-ko kaj mapeto de indi§enaj lingvoj
Ën Ia direkto de nova indi§enisma politilco

Ke1kaj konsideroj de }a unua incli§enisma
kongreso de irleicsikio

Intervjuo lcun Carlos L6pez Àvila -^
Pagoj 3 - 1o

AGiIMI
Dy këndezë trkuq
flutr.rrojn'd qi-e1Ii-t si engjuj.
IJy tereq po e ngrehin
gemen e artë trditës srre.
Mos e zgjoni at qingj-
fjetë ntprehën tIreve.
Dy kënd.ezË ttbardhii
ia kanë k:"isë kangËs"
Përgjaket die1lj-
ntteh të vesës margaritar.
Çdo fije barir Çdo ka11ij
po bahet buzëqeshje dhe dritë.
Kavalli i erës srleirtë
zgjon mu1lijt e kostarët.
Dy tereq tt zij po e ngrehin
qerren e artë ttditës srre.

Adem Gajtani
êu ruqoslAvro MTsTRAKTÂs
SPECIATA ALBÀI{OJN?

Pa§o t5

FFIIULAIVCIJ
E'\I FIUMANICf
La Socialj-sta Respubli-ko
kaj E'ITiIISI1O neglektis la
friulanojn en l,l,umanio.

Pa§o L4LADINAJ

§o

TEFIMOF'ILtfJ
Paâo 18

Fi1mo kun groenlanda
teksto pr tl

IT-

BB kaj J.a
fokoj p. 11

Groenlandanoj en
danaj karceroj p. 12

Krome êi-numere:ffiz
Indianinoj p. 1o
Madjara

Protesto p. 15
Atentigoj pri:
Upsa1o p. t4
(Sociologoj )
EPESE p. tg
Horo da

Opozicio po 2o

uT
lriï iffiïi;i,",'":*i:'::"



tÉ

KOI\ICIZ,Ê, EL IIIIN
UigpUtO._ En Uzbekio ekzistas 5 centraj televida"i programoj kaj krome dr.l

- 

subregionaj krur keJ.ktrora propralingva progr&mo plr karakalpakoj
kaj fiorezmoj" Dum }a unua programo estas sirpJ.a tra*sprenàjo de I.a Moskvaj
programoj ttYostoktr kaj trOrbitatt^k.j konsekvence komgrlete ruslingva, La dua
progra*o egtas produktata en TaÊkento kaj estas pneska& tsç-procexlte uzbek-
J"ingva (escepte de kelkaj ruslingvaj inform- kaj^instruprogrameroj)" La
triÀ programo celas speciale Taâkenton kaj âian êirkaüora Aa3 estas preskaü
komplete uzbeklingva. La ruslingvajojn oni komprenu kieL servon al la reLa-
tive muJ.taj ento§antoj ne bone konantaj Ia uzbekan J"ingvon, kiel, informas
Petro poliÊêr:X el TaÊXento. Sabate kaj dim.nêe Ia tria programo venas el
Duâanbe (ta§itio) Xa3 Fnrnze (Kirgizio). Kvara programo estas nun eksperi-
mentanta"
GODTHfB. La Groenlanda Laborista Unui§o (daae: Grlnlands Ârbejder §ammen-

slutning - G"A.S, r/iiun êi rnallongigon cetere onj- uzas same en
groenlanda teksto!7) tli la-Dana }"tastro-Unui§o (dene: Dansk Arbejdsgiver-
forening - D"A" ) i.nter§angio proponojn por cefinterkonsento pri 1a groen-
landa labor-merkato.
G.A.§. postulas ea eia propono skribita nTr en_ la .qroealanda lingvo ke §.4'
agnosku G.A.S. kiel solan reprezentanton de 1a groenlanda laboristaro kaj
ke êiuj intertrektadoj okazu en Ia propra lingvo de Ia lando: J.a groenlanda.
(I,aü fflnformationrr t 03.o3.?B)
Dqm la pasintjara striko (kp. ETNISMO-n 18, po 2) en Ia groentranda minejo
trNigra An§e]-ort 1a laboristoj estis spertintaj ].a malavanta§on de intertrak-
tado per fremda lingvo"
BEOGRADO. ta asocio trDefendo kaj Antaüenigo rre Ia Llngr.oj <le Franciolt (Uem1t

ali§inta aI A.I.D.M.L"K. k-aj ku::iganta kulturajn fed,eraciojn e1
Bretonio, Okcitanio, ÿaskio, Katalunio, Alzaco-Loreno, Flandrio kaj Korsikot
J.a Zÿ-an de septembro 1977 direktis 36-paËan dosieron aL La 75 delegacioj de
eirropaj kaj nordamerikaj Êtatoj kunvenintaj en Beogrado por studi Ia apJ.ikon
de la interkonsentoj de ËIeJ.sinko" La êefa elemento de tiu dosiero estas me-
morando demonstranta ke Ia registaro de-_Franeio rigore pJ.uaplikadas sian jam
tradiciau poJ.itikon de asimilado kontraü :-a etnaj minonitatoj de tir.l §tato
kaj tieL ràfte kontraüagas Ia llelsinkajn interkonsentojn kaj tr.r.tan aron da
koivencioj subskribitaj inter f94B ka3 1966. Laü tiuj konvencioj Franej-o de-
vas-agnoski Ia rajton de }a minoritatoj uzadi siajn respektivajn lingvojn
en ôiu5 kampoj de Ia viwo: lernado, kulturaktivado, informado, administrado,
parJ,amentoj, justico, trafiksignoj ktp. ktp. senkonsidere de Ia nombro de
homoj parolantaj J.a koncernatan--Iingvon. DALF riproCas aI Ia franca regis-
taro-kè 1a edr:kàinisterio apenaü kamuflas sian celont sufok"i }a ne-francajn
Iingvojn. -

La Beograda konferenco malatentis tir:n materialon" Nr.rr Ia usona delegaeio
konfirmis ricevon de 1a dosiero ... e.

La 1o-an de april"o L978 estis elektita Josep tJ.uj-s ÂLBI§AI.IÀ pre-
zidanto de La unua (antaü-)aütonomia konsilio de Ia VaLeneia Lando.

VALENCIO.

La kvazaü-registaro konsistas eI 4"social.istoj (PSOE), 4 centristoj (üCD)t
po 1 komunisto, dekstruLo (AP), PSP-homo kaj sendependulo. Poste estis dele-
gitaj en J-a konsi}ion po 1 reprezentanto de J.a prowincaj parJ.amentoj de Cas-
teil6, Yal.ència kaj Alàcant. La konsj-Lia preZidanto estae socialisto kaj de-
putito de ÿal.ència en Ia centra parlamento de Ïlispanio" Li faris siajn paro-
ladojn en ambaü 1ingwoj de Ia regiono: en kataluna kaj kastilia"

§!s1!. Rafael'Caria estas oficisto de J.a flugkompanio ATIi f,ilio de ALITA-
LIA, on ÂIgero (ita1ea AJ.gtrero, katalune: LtAlguer), Sardio. Komon-

ce de 1978 J.i J.aütparoLiJ.e faris Ia kutimajn anoncojn en J.a itala, angla,
sarda kaj katah:na. Lia argumento: Mu1taj laboristoj fJ.ugontai aI Ia konti-
nento aü revenintaj ne sufiêe komprenas la italan kaj certe ne }a anglan.
IJ.i parel-as aü garde aü katahlne, ê.r en Ia urbo A1gero keakaj dekmiloj da
homoj egtas katal.unoj..tia kompanio minacis nulig: Ia laborkontrakton ...o.
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MEKSiIT<IAJ ETNG,J
VEGiETAtrlO trtE PLIJFItrIEKOJ trIA KIJLTIJFIOJ
Nia tasko neniel estag adori Ia mezamcrikajn regnojn de aztekoj kaj majaoj
kaj kondamni J-a hispanajn konkerintojn sub Hernân Cortêe aü taüai J.a his-
panojn pro la ebligo de interiian§o ampleksa inter J.a kontinentoj kaj mokj.
pri la neevoluintaj indianoj, tute ne. Nia ceLo estas nur montri kio post-
viwas eL J.a antaütrispana epoko (unuavice sub J.a 1ingva vidplnkto) kaj kiel
!a nuntempêj indianoj situas en la moderna socio de J.a Unui§lntaj Meksikiaj
StatoS (WS). Ki-eL fonoa jen ma].mu].taj fundamentaj informoi §enerale pri la
lando:
Areo: 1.972.547 kvkm

LoÊaensegg:3115
Raso.i: 1o - t5 % bJ.ankul.oj

(al.iaj taksoj:

snloÊanto.i I 62.35o.ooo (kalkulo de ,,9?6,
(nombrado ern t9?a: 48.225.258,

?5 % mestizoj 9 % indianoj
55 y" mestizoj 29 % indianoj)
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Inter tqTo ka.i 197tr Ia enloÊantaro kreskis êiujare per 5.5 96t

Oficiala li.usvo: kastilia Relisior katoLika
Ekoaomioj En agrikultrrro plejgrawas La kul.tivado de 83i.3-gr krome oni vaste

riJco1tag tritiSo, snJserkano, rizo, batatoj, kafor kakaor tabakol
kotono, tomatoj, bananoj, kapsikoj. Oni bredas bovojn, kaprojnt
âafojn, porkojn kaj mulojn.
La gnrndo enhawas konsiderindajn-kvantojn da petroJ.or tergasot
karbo, fererco, plumbo, ar§ento (UIIS estas la plej granda pro-
dnktanto de J.a uondol ) kaj mul.tajn aliajn gravajn mineralojn.
PJ.i kaj pli gravas I.a enspezoj per turismo'

Historiol Kiam Hernân
ëæ-t6Ë]Fa 21-an de
aprilo-L5tg, surpaSis
la teron apud f.a nuna
urbo Veraeruzr l.in a-
konpanis nur 5o8 soJ.-
datoj, kiuj disponis
pri t6 êevatoj kaj t4
kanonoj. Bru1igi-ate
siajn âipo5n tiuj hi"-
panoj ].a 15-an de au-
gueto ek-ar§is en J.a
direkton aL ].a centra
Meksikio, kie ilin
pace akceptis Ia az-
teka reganto Moktezuma.
Post ties rnortigo Cor-
tês ru§is kajl helpe
de totonakoj kaj tlaks-
kaltekoj, mal.amikaj aI.
I,a aztekoj, sie$is xa3
rekoakeric la aztekalr
âefurbon Tenoctrtit]-ân.

êi-apude reprod.uktiÊas
p"Êo eI manrrskriPto err
natruatla lingvor el 1a
antaülrispana epoko.

###$#&
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La aztekan êefurbon la verrkintoj komplete razis §:.s tertsarveco ka.i samloke
konstruis sian novan centron, Ia hodiaüan Meksikàn. La J.ando esti§is la
âefa elemento de I.a trNova Hispaniott sub vicre§o nomita de Karlo la Kvina
en t535. Tuj Ia hispanoj ekis por enkonduki ].a kristanan re]-igion: Tiu âi
misiado ekstere kompletege sukcesis, sed muJ.taj indianoj preni,s }a novan
religion nur kieJ. mantelon por sia malnowa kredo, tieJ. ke ankoraü f.oaiaü
pluvivas nekristanaj dioj sub la masko de katoJ.ikaj sa-ktuJ.oj. La militoj,
importitaj mal-sanoj kaj malsatado aldone al Ia skJ-aveco kaüzis, nttr inter
1519 kaj 16oo, Ia formorton de proksimume 85 96 Ae Ia indianoj! La superaj
tavoJ.oj de 1a indianaj etnoj estis ekstermitaj kaj Ia proprieto de J.a in-
dianaj komunumoj estis konfiskita favore aI J-a hispanaj soldatoj kaj fur1k-
ci-uloj. Jam tre baldaü ekestis plia tavolo i4ter l.a indi§enoj kaj la in-
vadintoj: la mestj,zoi1 uinuatempe kutime nele§aj infanoj àe nispana5 super-
tavoluloj kaj indianaj servistinoj.
La soci-ekonomia situacio de Ia indianoj^restis p1i-malpJ.i same mizerega
tna la jarcentoj, ankaü post Ia memgtari§o de Meisikio âe sub J.a hispana
regado en 1821 . La revoluc j,o d,e Lgtt ja promesis agraro-reformon, s"à §ishodiau gi tute ne estas efektivigita kontentige, malgraü ketkaj faritaj
paSOJ r

ôi-selcwe ni publicas du dokumentojn: Dun ].a unua eetas informo ].iverita
de Ia rrNacia Konsilio de Indi§enaj Popoloj de lIeksikiorr (kasti1ie: ItCon-
sejo Nacional de Pueblos Indigenaa de Mêxicotrl adreso: CalJ.e Fco, ViJ.Ia
No. 4Z Santa Ana Tlacotenco, Milpa AIta, D.F., México, 25 D.F. ) aJ. Ia
4Z-a Internacia Kongreso de Amerikistoj (Z-a êis 9-a ae septembro 1g76,
Parizo, Francio), la dua estas respondaro skribe douita de s-f,o Carlos
L6pez Avila (prezidanto de la frsupera Natruat].-Konsi.].io de Ia Federacia
Distriktorr, adreso: vidu supre) a]. demandoj prezentitaj fare de ETNISIIO
(t9. 03. respektive oJ. o4. t97B).

LA EVOLUGI trIE LA IIVtrII â
Gi EI\IAJ

}<OMIJ N UMCIJ trIE MEKSI KIO
En Meksikio, kieL en Ia resto de Latinameriko, l-a ind.i§enaj komunumoj
estas grupo{ socie mar§enuoil?ii i}i lgngatempe vivis vegetante, pro kio
urgas organizi i1in por ke ili integri§u kaj partoprenu en J.a nacia pro-
duktado.
Tra La lando ekzistas 2o4 indi§enaj grupoj parolantaj sume 185 aütoktonajn
lingvojn, t.e. temas pri etnaj grupoj, kiuj fieras pri sia kuJ.tr::ro kaj
kiuj - kiel J.a serioj kaj J.akandonoj - malgraü sia malmultaombreco ne maI-
aperoa dankraJ. Ia indi§enisma poJ.itiko aplikatan fare de J.a nuna registaro.
LA il\tDlêeru^q uoêaNTAFto
Surbaze de J.ingvaj kriterioj Ia âenerala Popolnombrado de 196o registris
i-ndi[enan to§antaion de iom pJ-i o] tri miliônoj d.a personojr t.e. Lo /o
el. Ia totalo de Ia individuoj p].i ol kvin-jaraj, e1 kiuj 36 ÿn estis unu-
lingvaj kaj J.a restaj-64 ?6 tcrom sia denaska J.ingvo paroias diversgrade Ia
kastilian.
r,aü ta 9-a êenerala Popolnombrado de L97o en Ia lando ekzistas 3.L56.6t6
indi$enoj, Eiuj formas 7 % ae ].a tuta Io§antaro kaj eI kiuj 72 % de la
ind.i§ena lo§antaro, krom sia denaska lingvo, parolas Ia kastitian kaj 28 %
parolas nur sian denaskan J.ingvon. (Komparu tabeJ.on 1. )
?abelo 1"

Jaro Indi§ena lo§antaro Ilnulingvaj
Parolas ankaü
Ia kastilian^

tg6c
L97o

pJ.i ol tri milionoj
5.L56.6t6

56%
28 ÿ{

64#
72%
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Àna1izante nian tabelon 1 ni rimarkigas
ke inter 196o kaj 1970 la indi§ena 1o§-
antaro restis - oni povas diri - pJ.i-
malpJ.i stabila kaj ker lament la_nombro
de unulingrmloj malpliigis de 196o gis
Lÿlo per 72tB % kaj ke-rilate Ia perso-
nojn Xiuj parolaq ankaü J.a kastiJ.ian §i
kràskis àe- 196o êis 197o per L2r3 %.
Konwenas al.doni la eksplikon ke Ia Nom-
brado de 1970 registras nur tridekon da
lingvojl t.ê. tiujn kiujn oni konside-
ris plej gravaj sub .kvanta vi{nunkto.
(x.omparu iabelon 2 /én paâo !7.)
I.a regionoj pJ.ej dense Io§ataj de indi-
Qenoj situas en la centro, sudo kaj sud-
oriento de la respubli.kot kun Ia plei
altaj procentajoj -en Ia statoj Oaxacat
Chiapas kaj Tucatân trovi§antaj precize
en unu el la grandaj postrestintaj zo-
4oj de la meksikia teritorio. Car ilia
êefa aktivado estas Ia agrokulturo por
nura vegetado en plej malbonkvalitaj
teroj kultivataj per tre^simplaj iJ.ojt
do, ilia ekonomio montrigas nekapabla
por rezuJ.tigi enspezo{n kiuj Permesus
pJ.ibonigi Ia vivkondicojn.
EIV LA trIIFIEKTO trlE NOVA

INEIêENISiMA POLITIKO
La diversaj prezidentaj re§imo; kaj-spe-
ciale la generalo Lâzaro Cârdenas /L954 t9427 estis konsekvencemaj en sia
politiko de edukado de Ia indi§enoj surbaze de ties ekonomia kaj socia pro-
greso respektante itiajn kulturajn kaj lingvajn tradiciojn. La Cârdenês-
registaro establis formal.e Ia instituciajn mekanismojn kies tasko estas
pJ-ènumi J.a ekonomiajn kaj edukajn funkciojn inter J.a indi§enoj.
in ta jaro 1948 estis pnUfikigiia 1a dekreto kiu kreis Ia flNacian Indi§e-
nisman Institutonrr ./ËaÈtitie: trlnstituto NacionaJ. Indigenistart/ kiet pu-
b].ikan organismon rEsponsan pri J.a integra-.antaüenigo àe J-a iiai$enaj ko-
*yrrynrgi. §t..niaj tagoj ekzistas multaj kaüzoj kiuj limigis la efikon de
gaal rmpursoJ.
ia àserrôa pràblemo de la indi§eno dependas de la integra^realigo de Ia agra-
ro-reformo. Oni tre ofte forgesas ke Ia indi§eno, antau cio, estas kamparano
kun certaj kultrlraj apartaJoj.
La rezultoj de la indi§enismo de Ia lasta tempo montras konstante en la di-
rekton aI reformulado de nova ind.i§enisma politiko, kiu estu inspirita de
1a ideoj kaj originaj celoj donintaj koherecon kaj direkton de klopodado
por nu.}igi Ia prokraston.
Ën tiaj êi cirlsonstancoj ni opinias esence grave ke estu tute popularaj
tiuj kiuj estas komisiitaj ekspJ"uati rekte iliajn fontojn, Car per tio
povus facil.e komenci§i la starigo de grandaj komuntuuaj unuoj por bredado
kaj agrokulturo samkiel indi§enaj entreprenoj gor la rekta profitigo de
iliaj arbaroj kaj p.3te3o3, rr" fàrgesanle J.a-aütot<tonajn kultur-elementojn,
aü eê profitante intregre el tiuj êi tuttura; spertoj.

Cu Ia ekstero de ].a trniversitata
biblioteko de l"leksiko trompas
pri la vera sinteno rilate J.a
indianan ku].turon kiun tiel sür-
prize abundege demonstras tiu
êi fasado?
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KELKAJ KCI]VSItrIEFICIJ trtE LA IJI\IIJA
NAcrA rr\rDrêeNrsMA KcIr\rGiFlESo trIE

MEKSIKICI
Kun Ia partopreno de 74 aefegacioj, reprezéntantoj de 54 etnaj grupoj kaj
L.Zoo efektivaj-delegitoj okazisr d.La-l-a §is ra 1o-a de oktobro tg75,
en JanitzTo y Pâtzcuaro, Mictroacân, Ia r:nua nacia kongreso d.e incfi§enaj
popoloj r €il kiu oni debatis aperte sen iu obstaklo kaj en absoluta l-ibere-
co; ti;I definitivi§is Ia staiigo de supera §acia Eoaàs-tio oe rndi§enaj
Popol.oj.
Dn tiu unua kongreso niaj indi§enoj surtabligis-siajn problernojn, en sj-a
propra denaska lingvo, komencante interkomuniki§on ae êiu3 etnaj grupoj
de 1a lando por interkonigi kaj por venki Ia mankojn de iJ-ia vivo.
La plej elstaraj konkludoj de la kongreso estas jenaj /él ta J6 postuloj.
J.istigitaj en Ia dokurnento ni selektis ke1kajn ekzemplEcaj2/z
- Naciigo de Ia fabrikoj kiuj produktas agrikulturajn maâino3n, sterkon

kaj insekticidojn.
Organizi Ia komercigon de Ia agrikulturaj prodrrktoj laü produktobran-
Coj por vendi kiel unu sola ofertanto.
Starigi praktikajn instrucentrojn pri agrikulturaj kaj metiistaj tek-
nikoj, laü la bezonoj kaj^karakterizoj de 1a diveisaj regionoj à" la
land.o, kun dulingvaj indi§enaj i-nstruistoj eI J.a ,/[oncernata/ regiono
Êar§ita5 pri elstarigo de Ia valoroj kaj virtoj dê J-a indi!ëna kü].turo.
Organizi komttnumajn kaj aliajn kooperativojn pere de regionaj entrepre-
noj por ke êiu komunumo ekspluatu siajn fontojn J-aü J.a plej modernaj
metodoj. 

^Ke oni verku, en indigenaj lingvoj, manlibrojn kiuj enhavu J.a p1ej gra-
vajn aspektojn de J.a priagrara legaro , de kredito, agrara asekuro,
same kieJ. teknikajn man1ibrojn pri diversaj aspektoj de 1a kamparaj ak-
tivecoj. 

^Ke oni poJ.itike kapabJ.igu Ia indi§enoju por ke iJ.i pJ-i bone defendu
siajn interesojn.
Ke Ia indi§enaj komunr.r.moj estu prizorgataj fare de dulingvaj indi§enaj
instruistoj preparitaj teknike kaj profesie pri aktiu/îq7"i metodoj
eliminantaj 1a tradician, parolisman instruadon.
Ke oni organizu meksikian instituton por Ia studad.o de la indi§enaj
lingwoj ekzistantaj en I-a J.ando, partoprene de indi§enaj profesiuloj
diswastigontaj /Ia ekkonojlT per skribitaj verkoj kaj ellaborontaj à.-
terial.oj, *e instruado por 1a lernejoj de }a J.ando.
Ke Ia indigenaj J.ingvoj ekzistantaj en Ia J.ando estu deklaritaj, per
prezidenta dekreto, oficial.aj lingvoj.
Ke 1a radiostacioj kaj J.a televida eduk-sistemo disvastigu programojn
pri Ia indigena kultrlroo
Koncerne la mankon de laboro manifestatan per Ia virinoj kiuj serêante
elmigras aI Ia "r!gi 

por dungiâi tief serwistinoi r sen ricevi minimu-
majn salajrojn, rii§as ke oni reglamentu Ia mastrr:najn laborojn de wi-
rinoj konsiderat'rte la salajron, Ia pruntojn kaj Ia socialan protekton.
Krei informcentrojn en 1a indi§ena medio, kiuj enhavu J.ibrojn, 3*r.E-
Iojn, revuojn ktp.
Ke J-a Supera Nacia KonsiJ.io de
agnoskon same kj"el disponigon

Indi§enaj Popoloj ê..r, Ie§an kaj juran
de bugeto por Ia realigo de siaj aktivecoj.

KGIIVKLUDOJ
Kaüze de l-a kreilo de
ri§is Ia aktiveç;j de
prezidantoj. lieJ. ni

^Lra l"ndlgenOJ mem

Ia Supera Nacia Konsilio de Indi§enaj Popotoj multob-
Ia etnaj grupoj gvidataj fare de siaj respektivaj

povas menci-i jenajn;
kreis lernejojn por Ia instruado de J-a J.ingwoj kiujn

fiere iJ.i parolas.
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IJ.i organizis konstantajn komisio-
nojn por la konservado kaj fJ.egado
de Ia dancoj.
Oni prizorgas Ia instruadon pri la
tradicioj.
IJ.i petis Ia konstantan diskonatigon
de liri tradicioj, legendoj kai or-
ganLzaJoJ.
Ili kreis organizojn por jaluze
konservi sian kulturon.
De J-a kompetentaj aütoritatoj ili
petis 1a kreon de u.rriversitato, en
kiu estu studeblaj êiuj indi§enaj
J.ingvoj.

- Ili estas organizantaj agrar-indus-
triajn entreprenojn cele de pJ.ej
bona profitigo de J.a fontoj.
Ekzistas konstanta konsilio en Èlek-
siko kiu atentas ke plenumi§u J.a
petoj prezentitaj aJ. Ia aütoritatoj
pasintan oktobron dum la unua kon-
greso nacia de indi§enistoj en Pâtz-
cuaro, Michoacân.

Meksikor êr julio t976.
FI. Sânchez Si1va Mario

Ci-apude ni prunte represas Ia internan
titolpaâon de la rrPredikaro en meksika
lingvorr verkita de F'rato Juan de la
A unciaciôn en indi§ena lingvo kaj pre-
sita en ].a jaro !577.

BNICANT OMPE
HVA YN TEMACHTILLT,

TNITECHPOVI S ÂNCTORAL.

YC TE.MACHTILOT T AZ CECEXIVH
T ICÀ : r ;\' IQ!'/4C T i,iI LHt,tt/ H e taII T I âZ

ril ccceme Sa;rfiome,vnruh te.prntrcr yrncui-can èalen
daËo, oqurnrotla!rh oquimotecp.nil, ypan neua

tlatolli,yo yehuauin Fr:7 Iuen dclj Anü
ciecioo Tcopixgor Sant AutuGin.

FIESPCINItrIAS AL (ETNISiMCI»
ETIIISMO: ôu oni uzas Ia indi§enajn J.ingvojn kieJ. instrui1ojn?
IôPEZ AVILA: Nur en kelkaj regionoj, komunumoj kiuj konservas sian kulturon

en integra formol sed tio estas tre limigita kerno, t.1. nrlr en
lokoj r €r kiuj oni tre malmulte parolas Ia kastiJ.ian. Car en la
procezo de J.a kultur-asimili[o '*riaeUli§as Ia fenomeno de Ia redr:k-
li§o Ae J.a indi§enaj kulturoj.

ETNISMO: ôo oni instruas la lingvojn kiel fakojn aI l-a infanoj?
IfrPDZ AVILA: Nuntempe tio ne estas ebla en la 1ernejojl tamenr êr la kadro

de Ia aktivecoj, kiujn êiu regiona konsilio realigas, oni faras
kursojn por infanoj kaj êi-r3 personoj lernemaj.

DTI{ISMO: ôu indilenaj }ingvoj est,as studataj en J.a universitatoj?
LOPEZ AVILA: Jes, oni studas, kaj ekzistas Ia somera lingvistika instituto

kiu realigas ciajn Ci aktivecojn.
ETNISMO: ôrr ekzistas Jurnaloj, rewuoj, Iibroj en tiuj êi lingvoj?
lfipÈZ AVILA: Jes, ekzistas granda varj-o de publicajoS, de meksikiaj kaj

eksterlandaj aütoroj.
DTNISIIO: ô.. ekzistas radio- kaj televidoprogramoj en tiuj âi J.ingvoj?
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LOP§Z AVILA: Radioprogramoj en indi§enaj J.ingvoj ekzistas nur en certaj

regionojl telewidoprogramoj en tiuj J-ingvoj ne ekzistas.
ETNIST{O: Kia estas la pozieio de tiuj êi tingvo3 en politiko kaj en J.a

J.oka, regiona kaj stata administracio?
LÊPEZ AVILA: Evidentas ke en }a procezo de evoluo de lando pJ.ena da kon-

trastoj Ia reganta kJ.aso travas grandan infJ.uon, - iJ".n fe §:.
diktas sian kulturon, sian ideoJ-ogion kaj plirapidigas Ia pro-
cezon de limigador pri kiu ni jam parolis. Konsekvence l-a pozi-
cio de Ia lingvoj estas nula en pol.itiko kaj J.a loka, regiona
kaj stata administracj-o.

ETNISI'{O: Kia estas Ia sinteno de ].a politikaj fortoj rigarde a]. tiu âi
probJ.emo?

I,{:.f1BZ ÀVILA: Estas pasiva sinteno, ê.r ili ne d.ezi.ras vidi siajn intere-
iojn tusataj, sed pro tio ekzistas Ia organizo de Ia indigenoj,
car por ilia liberigo ne ekzietas io tieJ. efika kiel Ia luktado
de iJ.iaj organizoj.

ETNISMO, ôo ekzistas subvencioj, f1anke de la âtator por âi-tr*p.j kuJ.tu-
rai aktivaioj?

LDPEZ AÿILA:î!e J.imigitajr.nur en Ia kazoj de 1a Naciaj Kongresoj de ïn-
di§enaj Popoioj. -

ETNISMO: Kiugrade la indianoj mem estas sentemigitaj koncerne Ia konserV€r-
don kaj evoluon de siaj J-ingvoj kaj kulturoj?

LOPEZ AÿILA: Precize a1. tio 3uldi§as nia orgaroJzo naskita de Ia neceso kon-
servi Ia lingvojn, tradiciojn, kutimojn, , dancojn, folkloran muzi-
kon, metiojn kaj niajn aütoktonajn vestajojn, kiuj estas Ia re-
flekto de nia kuJ.turo kaj parto de nia socia identeco.

VIFIINCIJ KGINITFIAÜ
STEFIILIGicI

LOS A$IGEIES. - La steriligo de usonaj indianoj en Indianaj Sanservaj Hos-
pital.oj kun asertita mal.sufiêa informita konsento estas de-

nove esplorita de.indianaj grupoj kaj registaraj enketistoj. KeJ.kaj nomas
Êin eê rrgentmortigotr.
Ja 2o oÂ eL J-a jam pereigitaj tribaninoj en nasko-aêo estis steriligitaj
ea Ia 51 ÏSS-Hospitaloj, plejnarte en okcidenta Usono, laü taksoj.
D-rino Constance Uri, Cokto-Siroki-kuracistino, nuntempe tuttaga jurstu-
dentino kaj êefino de la grupo ttUnui§inta3 Indianinoj por Socia Justecorl
(angle: nlndian Women United for §ocial Justicetr)1 akuzas la registaron
kaj J.a ISS prj- provo solvi Ia irindianan problemontr trnufoje por ôiam per
vasta k6rnpanjo de steriligo. rtMi^opinias ke Ia usona registaro faras gent-
moritgon aJ. J.a indiaga popolor[ 3i Ai.is aI Ia ltMedicina lriburrorr. D-rino
Uri taksas ke al"menaËZJ.ooo indianinoj estis sterilj-gitaj.
EbLe ]-a plej miriga àkzempJ.o de mi§trakto inter Ia 51 hospit.loj okazis
en Ia CLaremore-hospitalo de Oklatromo; Arkivoj pri 197, malka3as ke t94
steriligoJ estis faritaj tiujare aJ. indianoj, t.e. êiu kvara akceptita
en tiu êi lB-fita hospitalo. Ptie, oni faris kvar tub-Iigaturojn aI viri-
noj mal.pJ,i o1 2o-jaraj, kaj 15 uter-ektomioj estis faritaj aI. virinoj mal-
p1i ol lo-jaraj, inkJ-uzive de unlr zz-jarulino. I(aj en CJ.aremore kuracisto
aEertis ke indiana histo diferencas medicine de ].a ].ial
Fine d-rino Uri diras: rrKiel diros aI vi la ôejeaoi, ].a forto de .Ia indi-
ana.popolo estas en iJ.iaj virinoj.'Ne gravas kiom rektaj estas wiaj sagojt
ne gravês kieJ. heroaj estas viaj batalantoj, neniu nacio estas venkita an-
taü oI Êi.j virinoj rezignacias" Kiam J.a virinoj cedas, tiam oni maltrank-
viJ.i§u. n (pf nNeshnawbe Newsill tradukis: Roan Orloff-Stone)
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Olsen Banden kalâtdlisut
oKausertalersugaK
iluagtitumik,,ôxâtârineK" sujugdlermêrtumik filmimik
Ksbenhavnime kalâtdlisut agdlagartalersuivdlune -mânâkut Kalâtdlit-nunâne isuma utarxinexarpox

I.À OLSEN-BA}IDO KT]N GRÛENLANDA TE)KS?O

suKcEsA 'rpRov-vo.lAôo,, DE IÂ IINUA GRoENLAT.ID-TEI(sTA Frlt"ro ÊN KopËNHAGo.
NI'N ONI ÀTENDAS I,A REAGON DE GROENLANDO.

Jen ].a tradtrko (tra Ia dana farita) de la supraj groenlandlingvaj li4ioj
enkondukantaj artikoleton en rrAtuagagdliutit'f (Postbox 39, DK-Jÿoo Nûk
/1 c'ane: GodthâP7) de la 6-a de apriro t978.
La frivo].a fi].mo sub 1a tito].o trLa Olsen-bando tie eksteretr estis tradu-
kita eJ. la dana en Ia groenlandan fare de Jens Mikkelsen (t<unlaboranto
de J.a Groenlanda Inform-Unui§o en Kopenhago) t<a3 fine de marto êi-3.ra
unuarr fojon prezentita en Ia Domo de Ia Groenlandanoj en Ia dana cefurbo.
Oni diris ke Ia traduko signifas gravan progreson por Ia groenlanda pu-
bliko. KieJ. diras la tradukinto, la groenlanda versio spegulas proksimu-
me Bo % eL J'a original.o, enhave kaj esprime. Li havis grandajn problemojn
por trafe reflekti la apartan danan humur-lingvajon kutiman en Ia Olsen-
Bando-f ilmoj. Kelkaj esprimoj estis tute ne tradukeblaj, al.iajn l"likkelsen
sukcesis adapti. 

^ô"" la groenlanda teksto aperas nur skribe êe J.a suba rando de J.a bildoj,
ekestis J.a dernando^pri Ia àrtografio: ôu uzi Ia tradician, â* la novan?
Oni decidis ke uzigu Ia reformita-ortografio. Nun iuj diris ke certe mal-
junetaj personoj protestos kontrau tiu ci solvo, sed alia fakulo pensas
ke J.a uzo-de la nowa ortografio povas kontribui aI la famiJ.iarigo de tiu
reformitajo inter Ia groenlandanèj.

EI EI }<AJ LA FOKOJ
Robert Petersen, dana profesoro pri eskimologio, kontraüas Ia iniciaton
de Brigitte Bardot antaü la Eüropa Parlamento (vidu ftlnformation'r de 1a
1o-a de februaro 1978)r.k:-u intencas malebligi a1 Ia groenlandanoj kap-
tadon de fokoj. Li diras ke BB sen kono de J.a faktoj egaligas Ia groen-
landan situacion kun la kanada, kvankam en Kanado rrblankajrr Casistoj-
mr.rrdistoj amase buêas fokojn nur por havigi a1 si }a feJ.ojn. I(ontraüe,
groenlandanoj kaptas fokojn simpJ-e por vivi de ili. Tion iIi jam fanis
duro pluraj jarmiloj kaj i.I.i ne ekstermis J.a fokojnl Tio estas
simple Ia viwobazo, ki-es konservado ege interesas Ia groen-
Iandanojn, kiuj cetere tute ne kaptas foko-bebojn. IJ"i uzas
Ia wiandon kaj vendas Ia felojn.
Ën Groenlando "üaeufi§as voêoj ki,rj invitas J.a francan
aktorinon al 1a-insulego por ke si vidu mem J.a faktojn
kaj por t<e Êi provu travivi en tiu regiono ... sen Ia
enspezoj de konata fiJ.maktorino.
Aldono de Ia raportanto: BII pripensu, êu anstataü Ia
efika, .lairmoda, lcvankan laüdinda, agado fawore al Ia
fokoj (pri kiuj jam okupi§as muliaj konataj homoj) 3i
eble utiJ-igu sian valoran efikpovon por helpo a1 subpre-
mataj homoj vivantaj en kondicoj sub Ia nivelo de homa
digno: Cu tro laborige, tro obstakloze, ne popuJ.arige?

Dekstre: Jens Mikkelsen, J.a tradukinto de J.a f j-lmteksto.
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(KTJLTIJFIA MALSiAMECO ESTIGIASi AL]trONAN
PLJN(]N AL (=FICIENLANtrIANGIJ EIV
t]AIVAJ MALLIEIEFIEJOJT

La sekvanta traduko de partoj de artikolo e} J.a dana gazeto rrlnformationrf
(fnifip Lauritzen, Lo.o2.7B) prezentas bonàn ekzempJ-on de sociaj kaj psi-
kaj problemoJ de certatipaj etnoj en kunvivad.o kun eürop-tipaj industri-
ât.to.i. Gi tute ne koncernas nur danajn cirkonstancojn, sed legindas por
êi..;r-kiuj okupilas pri problemoj de ktrnvivado de du etnoj aü du sisternoj.
Oni ankaü pripengu ke J-a danaj cirkonstancoj esùas multe pJ-i bonaj ci-ri-
late oI. en multaj aJ.iaj landoj
ItLa groenlanda kriminala juro estas internacie konatar precipe pro foresto
de tradicia sankcia sistemo en la formo de malliberiga puno. Ekzistas gar-
dejo en GodthSA }ta; diversaj arestejoj, sed nehiu vera malliberejo. Kai la
plimulto de la sankcioj, aJ- kiuj oni kondamnas, celas re-ensociigon, eka.
per 1okigo en etan komunumon dum kelkaj jaroj. La^kriminala juro ebl.igas
tamen ke groenlandanoj, kiuj konfliktis kun la le§o en Êroenlando, povas
esti translokataj en fermitan institucion en Danlando, kaj tio koncern.aa
precipe la psikiàt"i..o maJ-J.iberejon ôe Herstedvester. Tra pluraj jaroj J.a
rrzo de J.a institucio êe Herstedvester estis }critikata, ne malpleje fare
de la groenlanda konsultejo Poq, ki-u administras,, komisie por Ia groenlan-
da kriminal.a prizorgo, Ia delegadon qe prizorgistoj por groenlandanoi en
fermitaj institucioj en Danlando. " ll.:7
ttEstag muLte p1i dure por .§roenlandanoj esti_en Herstedvester o1 por da-
nojrtt diras EJ-isa F1ügge fdana prizorgistino/, rrekzistas tre grandaj lin-
gvaj malfacilaioj. Ekzistas grandaj kulturaj mal;amecoj. Nenia natura kon-
takto kgl Ia famiJ.io. Nenia ebleco de re-ensocii!,io en 1a groenlandan me-
dion. Aldone tute al.ia nutraio o1 oni kutimis.tl
- Kiumaniere montrilas kuJ.turaj malsamecoj?
rrDana kaj groenlanda sintenoj àstas tre malsamai r rr daürigas E1isa F1ügge,
t,kaj tio kaüz"s êiuspecajn miskomprenojn. Oni povas simple paroli^pri tre
malsamaj manieroj de reago ktp. Se al tio por preskau Ciuj aldonigas kon-
kreta ].ingva problemo tieL ke oni bezonas interpretistonr tiam cio malbo-
nilas. Ne nur estas malfaci-Ie iSi groenlandanon malka§e paroli pri siaj
pensoj kaj sentoj. Se tio krome devas okazi pere de interpretistor tiam
neniel eblas paroli pri kontakto inter ekzemple psikiatro kaj enmetita
groenlandano aü inter Ia groenJ.andano kaj J.a personalo inkluzive la danajn
enmetitoin. ft
nEstas tiel klara problemo ke §i ae..us esti komprenebla por êiur rr inter-
diras Inger Bruun, ttkaj êi tie êe Poq ni forigis jam delonge danajn afer-
gvidantojn, ekzemple_min Elêrno Oni, sinrple diriter ne povas zorgi pri sü-
ii.ê" koniakto .u /:..7
- ê.. oni provas ie-Ënsociigi J.a groenlandajn enmetitojn?
rUes, oni prova§rr diras Inger Bruun, rtsed oni ja nur povas rekonduki en
Ia danan socioil. Groenlandanoj havas pli altan kvanton da forpermesor sed
tig ja ne solwas Ia fundajn problemojn.tr ,

- ô.r"Ia groenlandanoj ricàvas groenlàndan man§.jor. en Herstedvester?
uNeru reipondas EIisà Flügge, It"j tio estas tute mal§usta. Unue enmeti-
toj de ekzemple aliaj religioj ricevas specialan man§ajon en danaj karce-
roj. Due estàs rekte aa*.êë të oni devigâs ilin subile preni alian ,an§.-
Jon.lt ^Se oni demandas aJ- EJ.isa F1ügge kiumaniere Ia kvar enmetitoj r pri kiuj si

"L"piÊ"", 
reagas aI Ia estadô e4 Danlandÿr tiam âi "etponaaÀ 

xà ilia rnêm-

stareco tre rapide malaperas: ttâi preskaü tute perdi§aË, kai ili fari§as
tre rapide mataktivaj. I1i ôiam sentas sin -Éovataj ôien de aliaj personoj
kaj ili ne tute komprenas, kio okazas pri iJ.i kaj kial.. I1i sentas sin
tute senpovaj kaj rezignacias.tr /.../

Dirk lüil].kommen
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âCU JL'GiCfSLAVIGI HT'NGARIO

MISiTFIAKTAS SPE.
GIALE ALEIANOJN ? I 

Vojvodino

La FRG-semajnrewuo DER SPIEGEL, fama
pro sia ciudirektan kritikemon, en sia
numêro 2t de La 22-a de majo 1978, p.
182, publicis artikoton^tutpa§ân âr-
tikolon sub Ia titolo rrCiutage batojrr.
Temas pri 1a sorto de albanoj en Ju-
goslavio, Iaüdire mistraktataj precipe
en serbaj karceroj kaj fare de serboj.
Pri arbitra enkarcerigo de albanoj en
Jugoslavio raportas ankaü ta Unio d.e
Kosovanoj, ekziJ.a asoeio.de albanoj en
Francio kaj Usono.
Ni ne kapabJ.as çriju§i kiom veras en
tiaj informoj, car ni ne povas esplori
surloke. Sed ni ja faras du demandojn:
1) ôu albanoj estas enkarcerigataj pro

sia a I b a n e c o rfr ttrirnl.tt
surbaze de iuj ne aparte demokra-
li.j le§oj frapantaj sendiference
êiujn civitanojn de Jugoslavio?

2, Kiugrade ekz iJ.a asocioraj-
tas ggp5gggnti, kieJ. okazas en la
Federacia UîE'de Eüropaj Etnaj Mi-
noritatoj, 1a sametnanojn, kiuj
pluwivas sub kiu ajn diktaturo?

ïnteresus nin ricevi opini-esprimojn
kaj informojn pri tiuj aspektoj.

ôi,rk.r" âaj4as aJ- ni ke estas malicalo
aserti ke tt§is hodiaü La albana ne ês-
tas oficia3-a lingvorr; kiel faris Ia
aütoro de 1a supre menciita artikolo.

§""tià tn,;,. h
t-t 

"t....tt-tt.t"

T::"'", 
Ileogrado

Herce- \
govino § Serbio

tl
Sarajevo \

Rt I'{ANIO

.Oârido

GREKIO

^ -^Pristina (Cefurbo de ].a
aütonoma regiono Kosovo

Kosovska lIitrovica
Peâ 4 - Djakovica

5 - Prizren

l!dl{
ç)

Ho
a
'ro I

a
I

a

-ir;c

Li devus scii ke
estas samran.ce oficiala linsvo (kun
].a serba ) en .].a autonoma re-ciono Ko
E. Tio wideblas interaJ.ie en J-a tiu-
regionaj J-ernejoj, kie oni instruas
kaj en kaj pri Ia albana! Samo validas
koncerne 1a albanan universitaton de
PriStina -
La fakto ke antaü 1966, precipe sub J-a
regado de Rankoviê r Ia serboj efektive
mistraktadisl parte brutalege subpre-
madis la albanàjr, antaü suù J-a suspekto ke tiuj êi eventuale povus havi
Ia ideon afi§i al la respubliko Albànio, - tiu fakto neniel pravigas s€n-
fine supozi samon pri }a-rilatoj inter *]Uaü etnoj.
eu estas signo de kontraüalbanrsmo, se crujare 3o gastaj profesoroj eJ. îi-
rano venas al Priâtina por lehciadi al.banlingve?
ôu estas signo de malamikecor sê la albanoj àe Kosovo festotage montras J.a
fJ.agon de Albanio same kiel Ia turkoj montras J.a fJ.agon de Tïrkio, kiam Ia
serboj montras tiun de Serbio?
Ceterà1 dun ÀJ.banio havas 2.55ooooo enlo§ant,ojn (eI kiuj eventuale 50oooo
estas grekoj, aromunoj, serboj kaj makedonoj), en Jugoslavio vivas proksi-
mume 1.5oorooo albanoj, êefe en Kosovo, sed ankaü en Makedonio kaj Monte-
nggro. * r r )r ,r * * ;r * *

2

7

3moar.

ALBANIO
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FFIIIJLAIVCIJ EN FIUMANICI
L,a numero t7 -de ETNISMO ege impresis la friulajn legantojn per Ia publico
de la presti§a studo de profesoro Nerio ae Cario pri ttta friula lingvotr.
Konsiderindan surprizon - tamen pro aliaj motivoj - kaüzis êe Ia samaj Ie-
gantoj Ia artikolo pri J.a minoritatoj ekzistantaj en Rtrmanio kaj pri iliaj
konserwi§o kaj lingva situacio.
La 26 etnoj montrataj en Ia statistiko parte estas grupoj praktike sensig-
nifaj kiel. Ia makedonoj (*), rutenoj, slovenoj, armenoj: ltultkaze la men-
ciitgj minoritatoj konsistas eJ. mal.muJ.taj centoj da individuoj. Neniu in-
diko, kontraue, estas farita pri la rumaniaj civitanoj de friul.aj etnane-
co kaj lingwo (**).
En 195o estis publicita verko (f), en kiu estas evidentigita J.a ekzisto de
fakte 7.o52 friulidoj^fieraj pri siaj fami.].iaj nomoj de êiam vaste kutimaj
en la ftPatrie dal Fri.üJ.ft. Temas pri idoj de muJ.taj famiJ.ioj kiuj bonveni-
gis la plebisciton de 1866 kaj vole-nêvol€ ekiris J.a amaran vojon.d,e elmi-
gro. Tiuj êi fitoS ae J-a diasporo, d.evenantaj plej ofte eJ. lokoj êirt<aü
Pordenone kaj Udine, eklo$is en sia adopto-patrujo precipe êirk,aü Craj-ova,
nordokcidente de Sibiu, en Bukare3to ta3 êe Ga1afi. La friuJ-a J-ingvo re-
zistis kaj rezistas kiel hejma J.ingvo de Ia famiiioj eê âi" tiu punkto ke
la elementoj por Ia ell.aboro de J.a plej bona ekzistanta friuJ.a gramatiko(2)
estis êerpitaj precize el Ia lingvalo àe tio kio restas de tiuj pioniroj.
La silento praktikata fare de 1a ital.aj gazetaro kaj oficial.a kulturo kon-
traü Ia friuJ.aj J.ingvo kaj etno interne de J.a Êtata3 J.imoj certe ne Êanê-
i§as rigarde al tiuj grupoj kiuj vivas eksteret Nur ÂIDIIIJ( povas fari ion
per la atentigo pri kaj Ia subteno al J.a val.oroj de 1a friuJ.a komunurno en
Rumanio pere de adgkvata sentemiga aktivado. Ci tie estu krome farita alia
konkreta propono: ô.t nenio estas atendebla de la Ital.a Kultur-Instituto
laboranta en Bukareâto, la. ttsocietàt FiloJ.ogiche Furl-arrerr, rrCiviJ.tât Mit-
teler:ropeerr, rrMoviment FriûItt kaj antaü âio rrClape CuJ.turâI Furlanetr de-
vos restarigi J.a riJ.atojn kun Ia rumaniaj kuJ.turaktiwuJ.oj friu1idaj lcaj
sendi aI ili la necesajn materialojn por pIi intima penetrado en J.a inte-
resatajn familiojn.

Maria Teresa Gaspari
(traduko: ETNI§MO)

A. Vigewani: FriuLani fuori di casa in Croazia e §J.ovenia, Udinertÿ!o.
Le frioulan à partir des dialects parl6s en Roumanie, Den Haagr/Paris,

t9ZZ.
eed rtmakedoni-gggirt .
de kiu ajn etno neniel
statistike.

1*r)Necesas atentigi pri ].a fakto ke ]-a statistiko ne estis farj.ta de nia
kunlaboranto Rudo1f Grulich, sed ke Ii transprenis §in et nrmaniaj ga-
zetoj. Provizore ni konkludas ke Ia Ci-supre menciitaj 7.o52 friul-pa-
rolaitoS de 195o (supozeble en Lg77 iom p1i multnomb"à;) pârt" taÊi-
G.r sub rral.iaj etnojtt kaj parte deklaris sin rumanoj. et-totre estus
interese esplori kiugrade tiuj friuJ.idoj aktive defendas sian propran
etnan identecon.

SOGILlNGIVISTOJ EN UPSiALO
Drnn ].a 9-a Monda Kongreso de Sociologio (f4-a §is 19-a de aügusto L978t
Upsalo, Svedio) estos arangata vasta programo de formal.aj kaj neformalaj
kunsidoj pri lingva socioJ-àgio. oni bônvenigas êi-f.t"rro3n tà3 interega-
tojn. Jen kelkaj temoj: rrLingvo kaj internaciaj rilatoStt, trlingvo kaj
etna interagado", nl,ingvoplanado ka j gociekonomia evoluigort, rtl,a amplekso,
celaro kaj metodaro de 1a socilingvistikotr ktp. - Petu detatojn êe: Jona-
than POOLr -Dept. of PoliticaL Science, DO-Jo, University of lüashington,
§eatt1e, 9BLg5, Usono.

(r)
(a)
Redakciaj noto.i
(t) En 1a aludata statistiko ne aperas ttmakedonojrr,

Krome, 3a3nas utile memorigi ke malmultnombreco
pravigas negl-ektadon, êu aum J.a êiutaga vivo, êo
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MAEJAFIA
PtrIOTEsiTO

ItNi permesos a1 neniu enmiksi§i en niajn internajn aferojn, ürlr- aü alia-
maniere provi Oama§i la unuecon de la laboristoj en la bàtalo por socialis-
mo kaj komrtnismo.I Se la rumana parti- kaj Statestro tion dirintus ekskJ-u-
zive rigarde al otrtcidenteüropaj 3tato3 kaj-Usono, oni pensus pri sensignifa
rutinajo. Îj-el parolante êi-printempe-antàü Ia delegitàj de 1à rurnanianoj
de germana kaj madjara etnaneco en Bukare§to, Nicolae Ceaugescu celis supo-
zeble unuarange aliajn: la gadjarojn en Rumanio, }a registaron cle Hungario
kaj Ia ekzj-lmadjarojn tra Eüropo kaj Ameriko.
En sia longa parolad.o la prezidento cle Humanio substrekis plurf'oje la ne-
ceson ke ciuj rumaniaj civitanoj, sendepende de sia etnaneco, komune klopo-
du anteüenigi J.a evoluon d"e la socio kaj ât.to. Tamen, Ii diversloke merr-
ciis aü almenaü aludis ekzistantajn^problemojn precize en la kampo cle ].a
kunvivado de la multaj etnoj (kp. r'Cu Rumanio celas ptuasimiladi siajn mi-
noritatojn?", kun etno-statistikor êr ETNISI'IO L7t pr 7 - 9). Jen resunre ].a
ôefaj problemoj, laü Ceausescu:

racia d.istribuo de Ia entreprenoj Iaü Ia disponeblaj laborfortoj,
t.e. mildigo de la grandparta dislcriminaciado kontraü madjaroj kaj
germanoj koncerne laboreblecojn en siaj lo§regionoj;

- kreo de 1a materiaj premisoj por J.a kompleta samrajteco ae êiuj
civitanoj de Rumanio, senlconsidere de l.a etnanecol
ebligo de plenaj lernado kaj studado en Ia denaska lingvo;

- plibonigo de la terniloj en Ia lingvoj de J.a kunlo§antaj etnoj I

- plimultigo de la fikciaj kaj sciencaj verkoj en tiuj êi lingvo3.
Estas memkompreneble ke la plejaltulo ne povi-s ne «feAiêi apartan atenton at
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Ia disvastigado de Ia r u m a * a J-ingvo inter êi,.5 civitanojl La Ïunanaestas Iernenda ka.i lerninda de èiu.i por povi iaui ].a sama.in ra.ito.in. Cu tio
êi ne estas sufiôe klara konfeso pri Ia diskriminàcio prafrtitata tcontraü
tiuj civitanoj kiuj volas plene disvolvi§i persone, profesie, politike en
sia etnolingva medio? Kaj fine Ceaugescu emfazis la delonge konatan star-
punkton de J.a Rumana Komunista Partio (esenee saman kiel en okcidenteüropaj-centrismaj Êtatol l ) ke Ia procezo de .trinterproksimi§o kaj pJ-ifirmi§o ae la
interfrateco de ôiuj civitanoj serüsonsidere de iU-a etnanecorr estas J.ogika
diaLektika procezor kinn neniu povas haltigi.

Tiuj surprize multaj indikoj okaze de J.a menciita plenkunsido de Ia madja-
raj kaj germanaj delegitoj havisklarkonturanfonon: kr i t iko j n eI
*.à;arà3 medioj-de Rumanià ta3 eJ. BudapeÊto ra3 eJ. okcidentaj ekziltrupoj.
Dum Jânos Kâaâr, Ia ünua Sekretario de Ia komunisma Hungara Socialista La-
borista Partio, estis sugestinta ke la rumaniaj madjaroj J.udu Ia roLon de
ponto inter Ia du §tatoj, Nicolae Ceaugescu gubstrekis, okaze de pasintja-
raj konferencoj en Debrecen kaj Oradea, ke temas unuavice pri problemoj
solvendaj interne de la koncernata §tato.
Okaze de Ia Beograda postkonferenco pri Sekr:reco kaj KunJ.aboro en Eüropo
wid.ebli§is letero skribita de Ia iam altranga funkciulo de Ia RKP Karolv
KisâIvr ano de Ia madjara etno. Li direktis tiun êi leteron aI Ia Centra
ffito de ].a nKP kaj listigis aron da riproêo5 pro la nep].enurno de pro-
mesoj donitaj fare de J.a iitat- kaj partigvidantoj koncerne Ia minoritatojn.
Kirâly esprimis siajn timon kaj zorgon pri Ia fakto ke malkreskas Ia nombro
de mezgradaj kaj fakaj lernejoj kun ne-rumana instruf-irlgvo, ke ankaü en J.a
infanvartejoj oni devige lernas Ia rumanan, ke utiligo de la etna lingvo en
kunvenoj de partiaj, junularaj kaj sindikataj kunvenoj estas limigata kaj
ke Ia minoritatanoj ne povas amplekse uzi sian propran lingvon en publikaj
6?icejoj: [La oficistoj plejofte estas ru.manlingvuloj ne parolantaj la Iin-
wojn de J.a etnaj minoritatoj, Cu êar ili ne scipovas ilinr cu car ili ri-
fuzas iJ.ian uraàor..n Lq kul.mino de Ia akuzo5 estas J.a eksplicita riproêo
kontraü Ia parti- kaj âtatestro ke B11pqaar -
don ka.i naciismaP inàitadont f,irâry
Ia ideologio de marksismo-Ieninismo, sed ke kulpas Ia misinterpretado kaj
misapJ.ikado de Ia komunisma doktrino.
ôu oni eventuale trotaksas Ia signifon de tiu J.etero? ôu ne estas unuopulo
ribe1anta kontraü vera aü nur suÈ3eftive ju§ata maljusto?
Tute ne! ôar preÀkaü samiempe estis publicitqj en Ia hungara gazeto IIAGTAR
NEI"IZET artikolqi de ].a verkisto Gyula I].].yês konstatantq asimiladon de Ia
tri milionoj dJ madjaroj vivanta3 precipe en Rumanio, êeÊostovakj.o kaj Ju-
goslavio. Kvankam I11yês ne mencj-as tiujn J.andojn, la aludoj-estas ekstreme
klaraj. Tiu âi verkisto esprimas sian timon ke pJ.i-maJ-pli baldaù ne p1u ek-
zistos madjarlingvaj gimnazioj. Li ankaü akuzas Ia rumaniajn kompetentul-rojn
pro histori-fal-sado en J-a kazà de J.a madjaroj en lbansilvanio, kie - 1aü
rumanaj lernoJ.ibroj Ia madjaroj aperis dum Ia 72-a jarcento kieJ. barbaraj
invadantoj kaj rabistoj. Ilty6s fine komparas J.a sj-tuacion de Rumanio kun
tiu de la-Respubliko Sudafriko: nKiuj gepatroj, se ili havas Ia eblecont
sub tiuj âi cirt onstancoj ne evitus por "i"3 infanoj gorton simiJ.antan aJ.
tiu de Ia homoj vivantaj sub J.a apartismo?rl
Kompreneblas faciJ.e ke ekziJ.aj organizoj de madjaroj postuli-s la senvalidi-
gon de la amikeckontrakto inter Hr.urgario kaj Rumanio kaj Ia nuJ.igon de kun-
laboro, kadre de J.a Varsovia Pakto, inter tiuj du iitatoj. §1 malproksimo
kaj en Liber""o êio aspektae aLia oI surLoke .....
Por kompletigi aü iustigi antaüajn informojn: EL 749 parJ.amentanoj 29 estas
madjaroj, B germanoj kaj 3 eL al.iaj etnoj. DI. 17.841+ lernejoj 1..550 estas
madjarlingvaj t 372 germanlingvaj kaj 1o6 a1iaj. EI 5LJ gazetoj kaj rewuoj
§Z estas rê-rüDênJ.ingvaj (52 madjare, B germane). La televido ekde êi-jara
februaro elsendas êiusemajrre 1 Lrorojn maàjare kaj 2 horojn germane (antaüe:
ÿo resp.6o minutoj). Radio: semejne lro horoj madjarer 15 horoi germane..

(Laü : rFrankfurter Rund.schautr, 24.a5.78)
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JUtrIOJ EI\I
sC]vETut\llo
B i r o b i § a n o âu vi senhezite j-n-
dikus gin sur mapo de^Sovetunio? Ternas pri
urbeto de 6o.ooo enlo§antoj kelkajn kilome-
trojn nord.e cle 1a sovetuni-êina limo de J.a

|muro, iom okcidente d.e Êabarovsko, Birobi-
§ano estas J.a ôefurbo de Ia Juda Aütonoma
Se.eiono ( interne «le J.a Rusa Sæeta:f'æerra-
cia Soeialisma ltespubliko). EJ' Ia lBo.ooo
enlolantoj de JAR 736.ooo kvkml t.€. prok-
simume kiel Nederlando! ) laütaxse anxàraü
14.ooo estas judoj.
La kreo de JAR estis decidita antaü 5o ja-
roj kaj dekretita en 1914. La regiono es-
tis tute arbitre elektita: marôa anguleto
de J.a giganta imperio, sen ekonomia elsta-
19, for de la tràaicia juda lo§regiono en
eüropa Ruslando. Sovetunio rifuzis judan
nomon al 1a JAR kaj artefaris nomon el tiuj
de du riveretoj, Biro kaj Bi§ano.
Vizito aI JAR mal.faciJ.as, transloki§o ef §i
same. Dum reJ.ative multaj el Ia 2.t51.ooo
sovetuniaj judoj elmigris al Israelo, eI
JAR venis neniu! Ëventuale tion klarigas J.a
sovetunia propagando pri Israelo: trKonnpare
kur Birobigano Israelo apartenas aJ. J-a pa-
sinta jarcento ! rl

Nu, ne nr.rr Sovetunio tcraôas kontraü Israe-
Ionl simiJ.e J-a nova 3t.to ae Ia judoj in-
sultad.as la rusan imperion pro kontraü3uda
poJ'itiko.
Jes ja' depost 1939 ne plu trovebla.s jid-lingvaj lernejoj en Sovetunio. La
kulpo ne estas tro malfacile montrebla: La nazioj ekstermis ten:ran nombron
{a judoj r Sta1in e1imi4is en 1952 ]-a restgn de Ia kultureLito jida, sed J.a
êefà raÉtoro estas serôencla 

"o- 
i,. d.istranâo àu rà iigj-i"3 inter ta nuntempo

kai la juda tradi.cio' fare de Ia judoj mem, kieJ. amare konstatis Salcia
Landmann en sia l.ibro frJiddisch - Abenteuer einer Sprachett (La jida - avên-
turo de J.ingvo), d.lv 2J2r^196{", p. 4z - 44. Sovetuni-aj judoj neglekt.s sian
etnan lingvon vidante ke gi nenie en 1a mondo plu plensange vivas, kaj ili
certe ne sendus siajn infanojn en jid1ingvajn lernejojn, se tiaj ankoraü
ekzistus. Jen Ia diabla cirklo, kiun rompi eê Israelo ne helpas: Tj-e ne ek-
zistas jidlingva ingtruadot sed nur novhebrea kaj ... araba. I(rom Ia karai-
moi kai livoj apenaü alia etna grupo d.e Sovetunio similgrade lciel la jucloj
perdis' forlasis sia1 propraetnan lj-ngvon: Nur L7r7 % pJ.uparoJ.as la jid.an
el. Ia du mi].ionoj (t6r5 % eL ].a karaimoj, 5 % eL Ia livoj).
Tamen, Ia judoj surpapere pluekzistas, ôar en iliaj pasportoj .ü kutime ].e-
gitimacikartoj estas indikita ilia etnaneco ttjudott, kvankam multakaze ili
same forgesis sian originan religion kiel 1.a jidan lingvon. Konverti§o al
kristanismo ne utilas: IJ-i restas judoj. Kiun kriterion, do, respelctas Ia
aütoritatoj? §a3nas ke nur la histôrian malgraü §ia ausu"àuËo, âà" aptikata
kontraü ,Ia eksplicita volo de la koncernato! Nur 1a idoj e1 etne miksita ge-
edzeco povas esti aü Suao; aü rusoj, tataroj, âuvaâo3, uhrajnanoj ktp.

Jakob Lejbowiê Fi3man,
cefrabeno en granda ornato,
en ltloskva sinagogo, llnrl
eL 57 restaj eJ- pli o1 1.ooo

la kostojn por la
gi ne faras kaze de
Irloskva talmuda ler-

Religie Sovetunio lasas al la judoj liberecon kaj pagas
konservado de J.a sinagogoj, la rabenajn salajrojn (tcion
kristanaj eklezioj ! ) kaj stipendiojn por studentoj en Ia
nejo, kiun tamen ne multaj frekventas ...

(f.aü rf Yorwârtsrr r 23.o3.28)
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LAtrIIIUAJ TEFIMGIPILtrIJ
Dimanâon, Ia 2-aî de oktobro 7977, Ia tolantaro de Fodom a]-kuris a1 Pieve
por escepta okazo. Err Ia hotelo frDolomitin estis prezentita instrulibro en
Ia tadinâ lilrg.ro: p1aêe amuza libreto realigita aà Kandido Martini, por la
knaboj de Fodom, por ke ili estu instigataj utiJ.igi Ia propran lingvon. A1
tiu reali-go kunlaboris la instruisto Ser§o l"lasarei.
La manifestacio de Pieve, aüspiciata de $Union di Lad.ins da Fodomrr kaj rr[s-
sociazione Culturale Lombardo-Venulott, alJ-ogis kuJ-turajn responsulojn kaj
agantojn de al-iaj dolomitaj-valoj (tre satata estis la Ceesto de d-ro Krafo-
r..r.) ra3 "ê de Mi].ano. La-jr:rnaio rfCorriere della Serar! anoncis Ia okazajon
tre favoie kaj same favora estis J.a komentario de Ia Jurnal.o rrlJ- Gazzettinorr.
La interesi§o de grandaj jurnaloj pri iniciato celanta revalorigi tiel rromâ-
tan mal-gr.r.à.r, Iingvon estas tre signifa. êis antaü tgrua3 Saroj kunveno ki-
el tiu àe Pieve reÀtintus ignorata. Se nun aferoj â.rr§i§isr-tiaJ. ke J.adinoj
certe ne mal.antaüeniris, egtas racie supozeble ke inforrnrimed,oj antaüeniris.
La urbestro^de Fodom, Bruno lrebo, eJ.diris wortojn en kiuj oni rimarkas k1a-
ran konscii§on kaj intencon insisii pri^defendo de tiu viùiga--eco, kiun kon-
sistigas la individueco de la J.adina loQantaro. Tio uÊis.nXaü en Ia vortoj
de d-ro Nino Agostineti, friulanol diritaj nome de Ia kultura asocio rrl,e6-
bardo-Venetort, kiu celas konservi kaj antaüenigi, kune kun samidealaj Eovâ-
doj, tradiciajn, historiajn, etnajn kaj kultr.rrajn vaJ.orojn de niaj gentoj.
La âoro de Fodomr majstre estratar sajigis Ia êeestantojn per solen-okaza
repertu:arô.
Oni rimarkis, tamen, Ia malêeeston de lernejaj instancoj invititaj aI J-a ce-
remonio. îio ne surprizas tiujn kiuj ankorau memoras pri punoj, ptrnpagoj aü
kraôoj en J.a buâon aI. tiuj kiuj estis malkovritaj dum iJ.i paroJ.is en sia ge-
patra lingvo en J.a 1ernejo. Samg ne surprizitaj estis tiuj kiuj havis Ia oka-
àoo, antaü dekkvino da jaroj, aüskuJ.ti dum radia dissendo (rrradiosera[) ler-

i:ffiïr::::r"iïi:n 
difini Ia albanan lingvon parolatan en Kalabrio rrlingvo de

Male, estis surprizitaj tiuj kiuj opinias ke lernejoj devas ekiri de respek-
to kaj evoluo de l.oka kaj gepatra kuJ.turo por enkonduki lernantojn en Ia
mondan kulturon.
La iniciato de ].a 2-a de oktobro, realigata êe }a plej malgranda ].adina ko-
munurno, sr.rkcesis doni al. ,Ia Ceestantoj pozitivan impreson.
üzante frazon de Gete, ni povas diri ùe tt... oni sentis Ia forlunon Êatêi
â.ràfà5.tt. Geologio instruàs ke Ia val.o de Fodom estas estingi§inta rnrlkano.
ÿulkano eble, ""à 

ja ne estingilinta, minimurng ne eJ. kultura^vid.pr:nkto. A1
La iniciatintoj kaj aL J.a surleiantoj de tiu-êi kuraQa okazaio, à1 1" res-
ponsuloj de J'a friuJ.aj lernejoj nJosef Marchetrr, aI êiuj anoj de lingvaj
mal.pJ.imuJ.toj ni memorigas la frazon de Sen-Bev: rll,ingvo estas nur sukcesha-
vinta dialekto. rt

Vere ne estas oportune havi mal-superec-sentojn, kiam oni parolas lingvon maI-
saman de Ia pJ.imul.ta J.ingvo, precipe kiam tiu-ôi lasta dairre estas instruata
per libroj kiuj, unuflanke^enhavas strangajn maloftajn vortojnr }c3i -aliaflan-ke ma].mo]-kape pluignoras eê ].a vorton rta].]-oglottotr (= ali].ingvulo) (g).
Laü antikva konvinko guto traboras 3tono3n. Tamen Kandido Martini tute ne
pensas pri metado de roko sub pluvegon-por poste §in repreni tratruita. Do,
ii faris ôior. laü homa mezuro, J.aü la §usta knaba dimensior sen troa babi-
Lado, sed kun Ia intenco efiki, kieJ. fÀras guto êe roko.

Nerio De Carlo
(tradukis: Renato Korseti)

( f) Ekzemplojn de punoj ktp. prezentas Ulderico Bernardi en [Le mille cul-
trrrert, Coines, Roma, 1'ÿf6, P. 246.
rrRadioserarr estis tre popuLara programo de la tutLanda radio.

(Z) Ekzemple en La vortaroj trYocabolario deJ.J.a J.ingua ital.ianarf de Zanichelli
kaj IIII picco].o rPa]..azzLt - moderno dizionario delLa lingua italianatr de
PaLazzj-.
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HoRoDAtP0zIcIo-tie1tito1i§as6o-nr1nutakasedo
,5* I * | fta; §in altompananta tekstokajero. femas pri tradukoj

*) l+rc | àHii,;Ë;:;irï.r"IiïrHi,:i.*î,ïîrî.:i*a::i:;"rî:'
fnf I 1$ I T"S-Guljc,kun.citarai,r-aifaürnandolinaakompanofareA U llr*clT.o,ac I d* J-a sa{nai kaxrtantoj.

Enkonqlukea11ate1r'staroHenatoiomeksp].j-tças1ain-

n\l ou'io ::ï;tr'$:,:î i*i:":i;":'â:"1: ffiîîî,*:*:-*;';":; e:'-
f-{ I I rgfiats ni gi estas kanzono glore aJ. 1a kr.injar* plano aü al
/ A/ I *- l-a korstru,ata socialis{lro.tt La kompilintoj korngrrenas
- y | 0anfranb sian lcolekton kiel "p""i"i"i"rr--t"ntrau. rs potencutoj,
\.-/ I uontraü la konserr.*à, Sontraü ta klopodo pJ-uvivigi

aa ntrna;ln sociagn konàiôo5n" uni povas gr.upl-gi ]a
h^-^ kanzonojn taü tri ternoj: komunisnro, .n*rfiiisnro lcaj
I lIJ I \/ etnisms. La kontaktopunktoj int,er tluj movadoj kaj

PC]

da :i ;:ï::i:ï::i"o:ff:,1:ï:',îîu*îii.X:;;"ï:*îi'i:'
rnternacian Lingvon, celas eserlce reforrui, reaversi

OpOZiCiO 1a nroadajn strr.rkturl_1":^tîT:r],^tio ne devas signifi
i:'i::"L:i"â:T": :"TiT.T' ( ;:ï,1":'.: ;;i;:îl j ; ;; ",1o,. 

_
trolo), Ia melocioj estas sirnplaj, secl plaâaj iiaj plaâe, *àeitigË pr*r.nti-
taj. La tekstoliajero A-J-formata estas fotokopiitat rrl-a popola karaktero de
tiuj*ci kanzonoj tute nc kongruus kun eleganta vesto, ïtevoluciuloj ne surne-
tas orden-sargitajn uniforraojn.rt iiasedo kaj lcajero kune kostas 2"§oo J-lrojn
kai mendebla* â*: Centro di Doctunentazione Esperantista, Via dei sabel:i i4,T-oot85 Roma.
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