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LA K'MPLIKAJ ÈSEB;
La plej uorda rrlandort de la Federacia Respubliko Germanio, §Leavigio-Hol-
stejno, posedas en sia kongtitucio de 15.12.tg49 artikolon pri l-a statuso
de naciaj minoritatoj en siaj limoj:rtl,a sindekJ.aro pri aparteno aJ..nacia
minoritato estas J.ibera; Gi ne liberigas de Ia §eneralaj devoj de Stata'ao.tt(art.5)
En §1esvigio-Ho1stejno vivas du etnaj (naciaj) minoritatoj(1)r rrnu kies mem-
broj sin sentas apartenantaj aJ. la dana nacio, kaj alia^kies membroj ne po-
vas apogi sin sur al.ia parto de La sama nacio foroanta Staton: Ia frisoj.
La dana minoritato ekestis kiel. rezu].to de ].a historia lukto inter daneco
kai glmaneco en tiu Liml::.l". Ii:l*t"o_:1 tiu lukto-metis referenduno
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ga maf-amiko kaj 3:Tt:tP"-nutriga tereno, kirl iJ.i eksptuatis kier riâisto3,naristoj kaj serêataj baleno-kaptistoj. La prej grauaàg 4takoj de la maroestis katagtrofo en 7.362' kl* muttaj 3.okoj run àia3 pie§e3o3-dr;r"i;, kajIa granda tiel nomata rthom-dronigiloit (plalgermane:-1if..üaiaiteui__;;'L6iiL,
kiu postulis p1i oI ÿ.ooo homajn vivojn, kiuj al.doni§is al Ia viktimoj deI.a amasmurdistor La ]o-jara malpacor êlx Germanio.
La frisoi - êisostaj individuistoj - neniam sukcesie formi âtatoEimil.an
komunajoo. -ït{ ekstera malamiko kelkfoje igis iLin agi kune, sed. luj posteta unui§o disi§is. Tiuj eksteraj matanlkoj estis pr""ip"î;";-;"êI'j l"ila anoj de la farmista rrrespublilsorr Dithmarschen, sude de NoràfriÀIanao.
La karparanoj de Dithmarschen plej longe sukcesis rebati ].a kunigitajn feü-dajn fortojn de la dana re§o ta3 ËofstË5na3 d,ukoj kiuj tarFen venkis ilindefinitive err 1559. De tiam ].a dana re§o regis tà tanàolr §is antaü la por-
degoj de Hamburgo.
La frisoj sentis sin frisojr la frisa l.iagvo estis bona signo pri tio, sed
i:rter ili ne ekegtis sento de propra nacieco. Kiam Ia ondoj de 1a nacia
veki§o, en Ia tg-a jarcento, .Lverris en tiu êi ""i4"^""gior.o, i]-i intere-
site sekvis La aferon kaj eê tre aktive partoprenis §in- kiel danoj
aü germanojt Du eLstaraj nomoj de Ia naeia J.utto ae iiu3 jaroj estis fri-saj: Harro Harring kaj Uwe Jens Lornsen, Ia r:nua sur Ia d,ana flauko, ;.a
alia sur la Slesvigi-holstejna/germana flanko. Durn La fina referend.usro tuj
post Ia perdita de Germanio milito en 192o, J.a friso3 voêaonis kun granda
plimBlto por l.a germana flanrko. Sed tanen, apud tiu efiko de }a vekiÊo d.e
].a eüropaj nacioj, fajrero trafis ]-a friso5n anr.aü kiel frisojn, ka3 êiam
estis kelkaj homoj kiui aktivis por Ia frisa aferol t.ê. precipe favore
aJ. Ia l5:egvo.
La germanoj havis kelkajn avanta§ojn por I.a frisoj: liuj êi estis jam de-
longe alkutimi§intaj aI Ia germ€ura J'ingvo kaj al tiu kultnro. La li:agvo
de }a pregejo kaj sekve tiu de la J.ernejo estis J.a germana, u.rrue la p].at,-
germana kiel regiona kaj suPeregiona l.ingvo kaj poste^J.a altgermana, kiu
sekvis la piedsiguojn de Ia Lutera reformacio kaj fari§is oficial.a lingvo
en norda Germanio kaj en tiu parto^de Ia dana regno kiur administris ho].-
stejnaj dukoj kaj grafoj i,rb la re§imo de J'a dana re§o. La frisa l.ingvo
fari§is lingvo de la vila§o aü de I.a insuJ-o, J.a platgermana, jam rari§inte
trejraa f.ingvo de I-a frisoj en Ia plej suda parto de l'Iordfrislando, restis
regiona komrmikilo inter la vila§anoj apartenantaj aI J.a dana, platgeraana
kaj frisa lingvogrupoj. Sub ti.u kaj J.a altgermana tegmentoj J.a frisa Lingvo
disfalis en C. dek dialektojn nur mal.facil.e inter si kompreneblajn.
La referendumo de tgâo ebligis elekti ntr inter daneco kaj germarleco. Sed
jam tri jarojn post tiu,evento reliefi§is gnrpo kiu sin nomis ttFriesisch-
Schleswigscher Yereinfi (t.e. ttptis-§].esvigia Asociort). La nacia problemo
ne jam tute trankviliâis, Isaj en 1928 orgànizi§i" gr"leda frisa renronii§o
Ce Ia vilago Bobmstedtr dum kiu granda plimuJ-to de J.a frisaj reprezentan-
toj geklaris sin germanoj kaj frisecon nur parto de gerraÉureco. Tie1. aaüris
ankaü post la Dua Mondmil.ito. La frisoj kiuj sentis si:r ne reprezerrtitaj
en Bohmstedt tre j-ntime kunlaboris kurr Ia dana minoritato, tiel. ke J.a dana
deputito en J.a §Iesvigi-ho1stejna parlamento de KieI sa4e reprezentis âi
titrn parton de Ia frisoj. La dana ninoritato instalis eê tieJ. nomatan fri-
san lernejon en I.a municipo Risum-Lindholm, kie oni instruis I.a frisarr ta-
men havante Ia danan kiel CefJ.ingwon. Tiu i4tima kunlaboro faris tiun gru-
ponr kiu daürigis J.a tradicion d.è Ia rtFris-§1esw:"gia Asoci.otr, en la otutoS
de eksteruloj danoj. Oni parolj.s pri^rrdanaj frisojrr kaj rrgermanaj frisojrt,
neniu parolis pri tf frisaj frisojrr r eC ne la frisoj memt Sed nun oni evi.tas
tiujn Ci epitetojn, car oni guste taksas iJ.in diskriminaciaj kaj ege mal-
uti1aj. La asocio de la udanaj frisojtt pli akcentis la frisecon kaj sin
nomis ek de 1948 frislingve trForiining for nationale Frastre /nun: Friiske/rl
(t.e. ItAsocio por naci-aj frisojrr). ôi-havas r.*. â. Boo membrojn, kaj b*.
laüstatuta celo estas trlaboro por l.a J-ibereco kaj J.a bonstato de }a nord-
frj.sa popolo /t/, prosperigo de la frisa lingvo traj popola kultr:ro.rl
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La al.ia grupo havas iom pli
Iongan tradicion. Gi koJ.ek-
ti§is jam en TgoZ en ttVer-
ein firr Heimatktrnde und
HeimatLiebefr (t.e. ttAsoci-o
por kono de kaj amo aI 1a
hejmregiorrotr ) r kiu nun ha-
vas C. 5.ooo membrojn. Giaj
ceJ.oj estas tfflegado de ko-
no pri kaj amo aI la hejm-
regiono Nordfrislando, J-a
zorgado pri 1a interesoj
de 1a frisa popolgrupo
./Gravas ke i].i intence ne-
as J.a vortoa flpopolorr aürnacio[ kiu por iJ.i rila-
tas aI J.a germana./r fl,e-
gado kaj konservado de la
frisa 1ingvo parolata kaj
skribata. rl

En r9tr9 fondi§is rÿerein
Nordfriesisches Institutrr
(t.e. ttAsocio Nordfrisa
Institutofr ) kiu sukcesis
instali ItNordfriisk Insti-
tuuttf en t965. ôin subte-
nas finance la SJ.esvigi-
holstejna registaro kaj

FlrSFÀr suN G'

Sam fooa da troole üg rismâtge watlr
dât frasche Ën frasch foon maner rjart san.
Maning âI heetrr di sprâke ferdôrwea,
rcat iirtids wus lââmti, nü as et st6rren.
ônjt hood foon da ÊIerne hi ftÊst ham seet,
6njt hood foon da schôljnâistre uk,
dÊt hi jam da bjarne fersweege leet,
wat for jam seelerÿ r{rus gôdj ân smuk.
An nuch en trool gungt d6ôr ils 16nje,
m8âget fooJ.e 6njst66ge ma sin hônje.
aaaaa

t{e wan da troole ferdriwet
§e driwe jam wâch âa üt ôaj e junke.
Frasch ïran ïre weese ân bliwel
(lelsgto de Enut Kiesewetter kaj

Thams J6rgensen.)
la âi-supra ekzempLo de nordfrisa dial.ekto
estas protesto kontraü I.a kJ.opodoj sugestii
aL J.a frisoj malplival,orecon de iLia lingvo.
La kantisto Kiesewetter riproêas aI J.a ia-
struistoj kaj gepatroj ke i}i prisiJ.entas
antau siaj i-nfanoj ke iJ.i mern pârolig la
frisan.

Danlando( I ). La celos prosperigado de precipe scienca k+j pedagogia ].aboro
en Nordfrislando por Ia nordfrisaj lingvo kaj kuJ.türor êi havae propran
domon en la urbeto Bredstedt kaj datrre pagas du lektorojn kaj tajpistinon.
Oni sukcesis ebl.igi la laboron spite aJ. La senôesaj kvereloj inter IailArnantoj de la Hejmregionorr kaj la ilNaciaj Frisojlr. La instituto eLdonas
Ia plejparte germanlingvajn peri.odajojn rrNordfriesl,andtr kaj trNordfriesi-
sches Jatrrbuchrt, frisJ.ingvajn librojn kaj vortarojnr-kolektas bibliotekon
kaj subtenas laborojn por kaj pri Nordfriglando kaj Êi"j J.ingvo kaj kuttu-
ro kaj provasr ktrn malrapide kreskaFta sukceso, glatigi 3.a ondojn de J.a
interfrisa Lrrkto. Unu eI §iaj lektoroj ankaù. instæuas l.a frisan l.ingvon,
interalie eB Ia pedagogia altLernejo de Flensburg (p1e3 granda urbo en la
landoparto Stesvisiol I.*en ekster NordfrisLand,of. iri-I.a efiko de La
praktika laboro de la instituto sur Ia pedagogia kampo oni ofte aüdag
plendojn, precipe de junaj aktivaj frisoj. La juna generacio, ceterer âbo-
menas I.a interfrisajn kverelojn kiel restojn eI mal.novaj ne tro bonaj tem-
poj kaj mal.fermis novan frontonr kompreneble kontraü Ia rrrigidaj lacÀ5 mo-
non kaj povan havantaj avoj[, sed neniu fronto tie]. rigidi§is ke iu ne plu
paroJ-us kun Ia alia diskuter dispute kaj arrkaü amike. eiuS nun iel sciaspri komunaj interesoj; plej^grandan malkonsentoa oni havas pri J.a vojoj kajpri 1a celo. Oni vere ne elêerpas ôiujn eblecojn kiujn oni disponas.
Oficiala instruado cle Ia frisa J-ingvo komenci§iq post postulo de Ia frisa
movado tuj post La referenduno de L92or €n LgZt aum rent onti§o de la nAman-
toi de la llejmregionorr. La prusa registaro faris dekreton kiu kome4ci§is
per jenaj vortoj: trl(un bedairro oni observas pJ.i-kaj-pJ.ian malvastiion de Ia
lordfrisa lingva teritorio. Ni volonte pretas trarlsdoni aI Ia 1elnejo en
§ia tadro parton de la laboro por haltigo de tiu êi malevoluo.tr ôi ieromen-
das uzi frisajn tekstojn kaj kantojn en kadro de la fakoj trgermana li.ngwott,tkantSddt, theJ.j-gia instruorr kaj rtinstruo pri Ia hejmregiorràt,, kaj ti koncer-nis cefe Ia generalan lernejon. Oni komisiis frisajn instruistàSn kiel rmi-
grantajn instruistoinrf hiui iris de uau J.ernejo al. La aIia. En 1928, dosamjare kiel Ia renkonti§o en Bohmstedtl rlovâ dekreto faris unu frisan in-struhoron semajnan d,eviga, liberigis instruiston de ôia 1erneja 1aboro kajkreis por li 1a postenon de tllingvo-flegistotr. La intereso d.e ].a koncerrrê-
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taj gepatroj egtis ege malalta kaj la sukceso, precipe pro Ia malintereso
de partoj de ta frisa majoritato mem, nur estis prokrasto de ].a mal-kresko
-de Ia fris-parolantaro. De L937 (komenco de la nazia regad,o) la laborokaaukiSis kaj mortis; êio restj.s en J.a manoj de privat"j i.ici"t";l-êàr.
de kelkaj ideal.istaj elementlernejaj instruistoj.
Eble direndas kial la pruaoj regis en tiu fora de BerJ.ino landopeco: Laprusoj partoprenis, kiam J.a enlo§antoj de Hol.stejno. kaj parto de Ia homoj
en Slesvigio faris liberigan,/aisigan ribeJ.on kontraü Danlando en t84B-52kai 1862-64. Post tiu milito, kiun a.,kaü lüstrio partoprenis, tiu êi m5
Prùsio administris §lesvigion-Holstejaon inkluzive Ia parton de s]-esvigio
kie Ia popolo plejparte parolis la danan lingvon kaj nur tre malverve par-
toprenis la ribelon kaj kie Ia plimulto egtis sur I.a dana flanko, eê ak-tive batalante. Post venko de Plusio kontraü e.üstrio en 1866, ].a prusoj
transpreuis Ia tuton kaj faris [in parto de Prusio. La norda zono revenig
al Danrando sekve de la ofte tier nomata nnacia voêd,onorr en 192o.
La frisa lingvo ne estis prestila kaj ne necesa por Ia praktika vivo ekster
la malgranda urruo de La koncernata vila[o. La disfal.o en plurajn dial.ektojn
helpata de supera gêrmana lingvo kaj siavice postulanta superregionan lin-
gvon tre malmultigis Ia uzon kaj I.a komunikan valoron de J-a frisa l.ingvo.
Plej multaj enlo§aatoj jam delonge scipovis J.a gernanan, J.a 1ingvon de la
pre§ejo kaj de 1a lernejo. Eô la platgermana, kiu siavice d,evis cedi a].
Ia altgetrEanar gajnis terenon je kosto de J.a frisa, Êir oni uzis âie .Ie
Ia farmistaj regionoj de tiu agriJsultura 1ando §Iesvigio-Holstejno, sllr
foiroj kaj dum renkontilioj. La hoaaoj en nia regiono ofte estis veraj poJ"i-
glotojs IIi Pfrolis danan dialekton, frisan dialekton, platgermane, alt-
germane kaj eê La dq-an altl.ingvont
Hodiaü J.a plimulto de J.a frisd.evenaj popo1anoj de^Nordfrislando ne plu
seipovas la -frisan lingvorr. Dê Ia ê. 16!.ooo énlolantoj de tiu distrikto
proksimuae 651000 êstâs frisdevenaj, eL kiuj maksinume 1o.ooo paro].as unu
el la frisaj dia}ektoj. lamenr ôiam kelEaj ideal.istoj tenis la f1agon,
ofte tiuj estis nefrisoj, kiuj lrrteresi§is pri tiu regiono kaj §ia popolo.
Privataj mecenoj kaj frisaj idealistoj kol.ektis lingvan materialon, pfo-
duktis vortarojn kaj tekstojn. De J.a fino de J.a 18-a jarcento komenci[is
la produktado de frisa literaturo. MejloÊtono estis J.a teatrajo :Di Sà11
ring Pirfrersdein de Jap Peter Hansenr friso de J.a insulo Sylt. êi estas
rebrilo de J.a fora franca inspirinto Btol.iôre, kiu cetere instigis I.a fon-
dinton de Ia dana çcenejo, Ludvig Holberg. La teatraSo ae J.P.Hangen ta-
men ne estas imitaJo, sed propra kreitato. oni presiÀ lin en 18o9 sub 1-a
germana titolo EDer Geitzhals auf der Insel SiLt. Ein Schauspiel ire 4
Aufzügerr.rr (t.e. rtla avarulo sur Ia insulo Sy1t. Dramo en 4 alctoj.tr) kaj
el-donis §in en Flensburg. I"a frisa titoJ.o aludas tre mal.novan kutimon de
granda^fajro Ia 2o-an de februaro kaj posta festeno. La krlstanoj, ne po-
vinte §in elradikigi.r uzis kristaaan festotagon kaj nomis §in faü Ia apos-
tolo Petro (21-a de februaro). Tiu tradicio sur la insuJ.o Sylt senintei-

-vÀrompe daüras iiis nun. Îj-u festo havag simbolan signifon kaj junaj frisoj
revj-gligis gin anlsau sur la kontinento.
La nova vento de regionismo ankaü en Norda Frislando pJ.ibonigis Ia situa-
cion por 1a frisa lingvo. La [Nordfriisk Instituutrt estis unu paËo; setrnris
libervola instruado en leruejoj ie kaj tie; I.a pedagogia altlernejo en
Flensburg kaj la universitato en Kiel ebligis libervolajn kursojn; inter-
tempe la-friia J-ingvo fari§is ekzamen-fako en Ia univeriitato, Ëaj êi-i"r"
Ia rrFrisa Yortarorr, apendico de Ia Norda Instituto de Ia universitato de
Kiel., fariâis memstara Frisa Instj-tuto kun propra katedrulo (hontige por
].a frisoj ke oni nur trovis kourpetentan ..... svedont ). En la gimrrazio
snr Ia insu].o F6hr oni instruas du horojn semajne en ].a 6-a klaso (tZ-
jaruJ-oj) Xa3 sane en Ia supera sektoro (Iernojaroj LL - t3). Sur 1a insulo
SyIt oni instruas la frisan en Ia eLementa lernejo po du horojn semajne en
J.a kl.asoj 3 kaj 4 (9- kaj lo-jaruloj) de Ia municipoj Keitum, Morsu.m kaj
îi.naum, po du horojn en 1a J-a klaso en Wenningstedt. Rimarkinde estas ke
la tutaj kJ.asoj pa,rtoprenas kaj ke tiu iniciato ebli§is ne malaltgrade
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pro la favora ginteno de nefrisaj gepatroj, kiuj nornrale estae en pl.imuJ.-
to. Sur Ia insuLo F6hr oni instruaa, aldone aI. l.a horoj en I.a gimnàzio,
unu horon semajne en tria klaso de elementa lernejo. La dana mingritata
lernejo en Risum instruas po du trorojn semajne en l.a klasoj tri lis naü.
Sama intenco en la publika lernejo de Risun-Liadholm fiaskis rrro 1a kon-
traüa sinteno de-Ia gepatroj. Friseco âi", estis p1i prestila'sur La in-
su1oj. Eble ankau Ia kombino de frigeco-daneeo en Ia minoritata lernejo
malhelpis. EbIe nur Ia p1i koservemaj farmistaj regionoj ne jam rimarùis
Ia fresan aeron kiu jam ati-ragis ].a insuLojn p].i ma]'ferlritajn kaj progre-
semajn pro la tute af.ia ekonomia strukturo: IIi vivas âefe de trrrisnà.
Tikla, tamen, estas Ia demando de !a stato kieJ. minoritato por la frisoj.Spite aI Ia favora konstitucio de §tesvigio-HoLstejno ekzislas grandaj
obstakloj kontraü tia solvo. unu estas rÀ i-ndif,ereito a. 1a friËo5 meà,alia estas regto de la nacia ltrkto inter daneco kaj gêrmaneco, kiu por Iaveraj koncernatoj jam sufiêe bone sorwi§is. Kelka5-dfirË;S-tàS-"rr-"ü r"registaro de Slesvigio-Holstejno ne tro Satas la ideon de eanràjta frisaminoritato aldone aI Ia dana. Pensiga estas 1a fakto ke J.a registaro jam
de kelkaj jaroj, spite aI Ia okzinta infLacio, neas La a].tigon ae fa ii-
nanca subteno Plr rNordfriisk Instituutrr en Bredstedt. l-a plej grand.aparto de^êia bu§eto estas salajroj ki;j Airi"r" pii"iii$":-i; F"sî"r"""sinteno êi-rilata ege endan§erigas la il.uekziston de La i-restituto] kies
lektoroj eâ rezigaii pri paito àe ta sâta3ro.^Subgkribo-karypanjo kaj pri-
vata oferemo savis Ia instituton, sed tiu-aan§ero mi-u.acas Êi.ro-3aroir- âarla reganta l(rista-demokrata Unio (konservema) per sia unusela ptimufio
rifuzas Ia iniciaton de la dan-minoritata deputito subtenata de ].a socia].-
demokratoj kaj liberaluloj. §ubpremitaj emocioj senti§as kaj ke].kfoje ek-
fJ.amas, normal-e mlr dispute.
La problemo de unueci.go de Ia dial'ektoj kaj de ta skribsistemor êge nece-
sa por ke Ia frisoj powu plene kaj libere j^reterkomunikiÊi en la frisal
kondukas aI emoci-gvidatai kaj rigidaj starpunktoj. Tiu fakto ankaü egemalfaciligas la eldonadon de libroj. Dr:m rerrkontiloj kaj kongresoj or1i Lu-time uzas Ia ..... germanant Sed anksfl êi-puntte ioma progreso: En kongre-
so pri probremoj de la frisa lingvo kaj !iâ instruado lprintenrpe de Lgis)La frisa lingvo estis samrajta kongresJ.ingvol kaj Ia afàro mulle pli bonefunkciis oI la frisoj mem estis atendintaj. Akra estas ankaü J.a premo kiqn
la instituto sentas fare de Ia p1i granda frisa asocio, kiam tiei reprê-zentantoj suspektaç ke oni volas aktivigi minoritatan po].itikon. Nurà mi-
naco pri eksmèmbriêo de tiu asocio enaai§erigas I.a Nordfrisan Instituton.
Guste tiun politikon^5us aplikis la koncernata asocio por Êanli la statu-ton. îiun politikon §atas la registarosiljeCr al. amo de Ia hejnregiono, nrlen
al minoritatismo. La frisoj neniam estis faciJ.aj subuloj kaj 

"aàe maifact-Iai inter-si-traktantoj. Kien iras 1a afero? }hrlto depenaas de la frisojmem' 
Drar rrî-r.r(o,!æN

Rimarkigoj de ].a redakcio:
(t) Fakter necesas demandi sin êi-tote âu ne dewus teksti r t r i r etaajminoritatoj, ê11^krom Ia-danoj kaj frisoj ekzistas ].a mu].te pli granda

nombro de platdiêojr aü Laü Oirh Wil.J.kommen: platgermanoj, kies ii1xs-vo estag en tre simila situacio aü en eê matpri bôna.
Q) la frisa f-ingvo-teritorio ink1uzivas arrkaü Ia insulon Helgolaadr situ-antan proksimtrme t5o km nordokcidente de Hamburgo en ].a N6rda ltaro;Helgolandor ne indikita en J.a maposkizo de palo 1, ne apartenas al Iadistrikto Norda Frislando, sed al tiu de rinnèuerg, tamàn parto de

§J.e svigio -HoJ.ste jno .
,al,.tlt|}ti*:t,t
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I"A FRG-SEKrCtAriO dE Ia ASOCIO INîERT{ÀCIA POR I,À DEFEI{DO DE I.A }tIN.&cAÎÂ.I
LINGYOJ KÀ, KULîITROJ ( AIDMLK ) serêante kongres-tokon por tiu êi asocio
turnis sile ankaü aI ].a Inatituto por }a p].atàiêa Lingvo ( fpf, ) "r, Bremeno.
La reago estis rapida, sed negativa, kaj estag i-nterese vidi J.a.argr:menta-
don, kiu bazas sin sur indikoj j-- faritaj en a'rtaüa koresponaajo lsa3 et!
Ia 1asta leteros

La platdiêa estas parolata de ketkaj milionoj da homojl t.ê. de pJ.i
5o % ae la enlo§antaro de norda FRG; §i estas menciata en dfversaj
Lernejaj i-nstruplanoj kiel eventuala studobjekto; Ia pJ-atdiâa estas
permesita sur mrnicipa, regiona kaj tut3tata nivel.oj kaj estas jea
kai jen parolata en la parl.anentoj; J.a registaroj disponebligas fi-
nancajn rimedojn por J.a aktivecoj de institucioj, teatraj grupoj k.s.i
la platdiCa okrrpas konvenan lokon en radio kaj gazetaro, kun pl.urhora
ptataiêa prograào kaj 3oo Êis 4oo presitaj arliËotoj monate pri res-
pektive en J.a platdiCa.
Konselnrence la gS.atdiêa DIE povas konsiderati MINACÀTA Lingvo kaj fPL
ne povas engagigi kulturpol.itiker êar tia aktiveco ne trovus^poziti-
van ehon en La popolo, kies socilingva situacio esence diwer§as de
tiu de aliaj regionoj.

Supozeble IPL tre ekzakte speguJ,as Ia §eneral.an sintenon de la pl.atdiêoj,
inter kiuj oni povas ofte aüai ke il.i ne estas aparta etno kontraste aJ.
La germanoj (konryaru ETNISMO-n 5/1,o.L2.1J, p. 12). Nur IPL apenaü sukcesus
diference starpunkti, en la senco de konsciigo de J.a tromamasoj, ôar tut-
simpJ.e tiu êi instituto fina4ce dependas de Ia subvencioj pagàta5 de Ia
registaroj de Ia nordaj FRG-Statojr êr kiuj oni paroJ.as, almenaü partel
J.a platdiêan. Tanen, ni aüdacu ekzameneti la supre menciitajn argrrmentojn:

AJ-iaj âtato-nivel.e minoritataj 1ingvoj konparebJ.aj a1 la pJ.atdiêa,
ekzeurple I'a kataLuna, J.a slovena, l.a piemonta, Ia okcitana, I.a gale-
ga kaj ].a bretona, estas same paroJ.ataj de pli oJ. 5o % ae Ia koncer-
nataj regionanoj; iuj same aperas en I.a instru-planoj, estas pern€-
sitaj kieJ. oficia1aj lirtgvoj diwersnivele, êstas uzataj radier ga-
zetare kaj eC televide, kaj iuj stataj^instancoj ec subvenciojn do-
nas pJ.i-rya1.pJ.i abunde kaj regule. Sed êio êi nenieJ. powas signifi
ke tiuj êi J.ingvoS rre estus tre konkrete minacatajt (Ni p].enintence
ne ].isiigis Ia t,evidentajntr kazojn de la eüskera, francia nederJ.anda,
aüstria kroata, ita].ia a].bana, italia greka, ita].ia kataLuna ktp.!)
La platd,iâa - ki.eJ. 1a a!.iaj - estas, pozitivakaze, t o 1 e r a t a,
sed ne aktive protektatar subtenata, plivigJ.igata, kaj J.a registaroj
faras nenion por konvinki J.a homojn - tiujn kiuj ja paroJ-as La plat-
diêan kaj fa àfia3n kiuj ne parolas §in^- pri J.a banala.fakto ke La
origina l-ingvo de Ia regiono, Ia platdiôa, estas gamvalora esprimil-o
kie1 J.a alt4grade artefarita norm-gernana iurportita jam antau multaj
jarcentoj. eu sanec-politiJro konsistas e} tio ke mal.saaulon oni ne
àortigas, sed J'as! lin vegeti por natr:re morti? La platdiâa, jes ja,
estag trma].sânarr, â., antaü jarèentoj oni. komencis malestimi, Sajn-
senwalorigi kaj engetigi âin: RezuJ'ie Qi maltrSvas La moderne necesan
termj:raron, kaj oni apenaù trovas nefikcian au eê sciencan tekston
en ].a pratàiâal itio.. signifas 3oo aü ,roo âiumonataj artikolgj r pre-
ci-pe PRI tiu âi tirrgrro? Lerneje Ia pJ.atdiêa aperetàs preskaü-nr:r kieJ.
IIELPTII{GVO por pl'i faciJ-e enkapigi aJ. J-a etuLoj J.a nelogikaiojn de Ia
gêrBana norm-lingvo.

ôu r.e konvenug, se IPL estus pJ.i skeptika, p1i kritikema por klarvidi J.a
situacion de tiu lingvo kiun gi studas?

ttt:il*tltrtt,l
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LA PLATtrII
25. 09.

-CA
EN LA
PAtrILAMEINTGI

Antras il,:::iî:ïï:H:::-:"*'ii":",1:":*;i:'i:-
Êi-.pud,e represitan proponon skriUitan en

der Fraktion der sPD la pLataiêa-. r,a legistaro estFfEi.ta ra-
E rnffiTi or §iI nun favore a1 ra plat-
diâa en I.a tuta instrusistemor êâ radio
kaj televidor €rr libertempado, en teatro

Niederdeutsches Sprachgut kaj aLiloke. En I.a ok detaligaj punktoj
J.a frakcio postulas enketi kio estas kaj
povos esti farata koncerne I.a menciitajn
punktojn kaj i:rteralie oni eksplicite su-

Der Landtag wolle beschlie6en: 
gestas firmajn subwenciojn por la Institu-

to-poi ta Ptatd.iêa
, Lingvo (kies sidejo

3:*"i.*::'"T",:ïi;"i,ï,ff1iï"iil ï,"*::Ti'Jilii,î":''nï.ï1 ""tË. .;- B;;';'"1 -
dùùtsche in de Schoot un up de Hochschool, dat plattdüütsche in Funt kaj p-Ii intensajn
un Fernsehn un dat plattdüütsche na Fierabend in,n Vereen, in,n kontaktojn inter J-a
Gesangvereen, up de Bühn un Speeldeel un annersrro. Dor sall ünner- registaro ka j ^ la di-
sôcht warrn, wat doon ward un wo mehr doon warrn kunn: versaj pJ.atdiêistaj

de School steiht, sün- asoeioj.
La frakcia vicestro
kaj ôefsubskribi:rto
de La propono, Heinz
LIIND, J.a 1o-an de
oktobro parole donis
Ia argumentadon por
tiu ci-propono en Ia
platdiêat La deputi-
to rakontis epizode-
ton kiu nontras Ia
vivantecon de !.a plat-
diêa en (certaj par-
toj de) ta popolo:
Demandi.rrte vila§ani-
non pri J.a vojo en
J.a norm-germana, I.i
ricevis respondon en
pl.ej pura platdiêat

Lund specialel fine de sia^pledo, atentigis pri Ia
ekzisto de kvar J.ingvqi en Slesvigio-Hot.stejno kaj
esprimis J.a opinion ke estus bone se J.a registaro
p).i zorgus pri Ia f r i s a kuJ.tura trezoro.

7
SCH LESWI G.HO TSTEI N ISCH ER tAN DTAG

S.Wahlperiode
78

To'n eersten: wo dat mit dat Plattdùùtsche in
nerlich in dat Fach Düütsch,

To'n tweeten: Wat in de Pâdagogischen Hochschoolen un in de Uni-
versitât in de Lehrerutbildung un in de Forschung passeert,

To'n drüden: dat dat Plattdüùtsche mehr Platz kriegen kann in Funk
un Fernsehn,

To'n veerten: dat de plattdüütsche Vereene, Gesangvereene, Bühnen
un Speeldeelen mehr as betherto ünner de Arms greepen warrn kann,

To'n fôften: dat de Volkshochschoolen, wo de Kurse fôr Plattdüütsch
ümmer mehr nafraagt ward, holpen warrn kann,

To'n sôssten: woans de Schriewerslüüd holpen warrn kann, dat ehr
Geschichten un Gedichten drudct ward,

To'n sôwten: dat dat ,,Institut für niederdeutsche Sprache" in Bremen
'n fasten Verdrag kriegen kann,

To'n achten: dat de Kontakt twüsdren de Regeerung un de ,,Klaus-
Groth-Gesellschaft", de,,Fritz-Reuter-Gesellschaft", den,,Eutiner
Dichterkreis", den ,,Quickborn", de ,,Bevensen Tagung" un de platt-
düütsch Gilln intensiveert warrn kann.

Lund
und Fraktion

Lrrnd informis nirl ke en I-a distrikto Dittrmarschen ( tuj sude de Norda Fris-
lando) la platdiâa lingvo estas dektarita kiel oficiala Li:egvo, krom J.a
norm-germanar kaj ke diversloke okazis ke J.a partioj utiligis tiun lingvon
- ankau skribe - en la kampanjoj por parlarnentaj elektoj.

**rt,t*:i,t,i*a
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LUKSET{BITRGO. ,a 26-a kongreso de la Federacia Unio de Eüropaj Etnaj

{inoritatoj (FIEEM) okazis de ].a 6-a §is Ia 8-a-de okio-
bro L97B en Ia êefurbo de Luksemburgio. KiaJ.? Pro J.a Eüropaj ingtitu-
cioj tie sidejaataj (sed nenLel- videblaj kie1 koagresanoj aü observan-
toJ) kaj pro la tuj apuda problenregiono de Arel./Arlon (êefurbeto de l,a
belga provinco Ltrksemburgiot ), kie germana/leceburga rninoritato luktas
pro agnoaki§o kaj sekvaj rajtoj. En nekorrvena hotelsaloneto krmsidis 6o
âis 7o ne tre junaj qno5./del.egitoj de okcidentaj kaj nordaj frisoj, da-
noj kaj germaaoj el Sl.esvigio, slovenoj kaj kroatoj eI. Aüstrior friul.a-
nojr bretonojr Eudet-germanoj (t), sudtiroJ.aj germanoj, leceburganoj de
Arel, gernaaoj de Errtrlen/St. Vith, ital.iaj slovenoj, kosovaj albanoj, ru-
maniaj madjaroj kaj krome observantoj de TEJO (Claude Nourmont-Moon) kaj
de AIDIIIJI (fexier, Bobet, Moritz). Dur I.a propoaitaj rezoJ.ucioj pri Arel
kaj Bretonio (erkarcerigitoj, eüropaj elektoj kaj instruâdo) pasia ürrü-
anirel post komigioaeta diskuto, Ià bretona propàno pri rezoLucio kontraü
nuklea ceutralo estis resendita aI. I.a estraro kaj l.evi§is akra diskuto
koncerne 1a rezoluciproponon de J.a kosoval al.banoj (venintaj el. Usono)1
kiujn juna brggeal.anda kroato kaj karintia eloveno verve kritikis. liuj
êi aeuandis êu I'a llenciitaj en I.a projekto faktoj estas veraj, kaj ili
riproêis aI. I.a kogovauoj ke i1i perdis Ia ligitecon lnu I'a albana'realo
"tr Joso"lavio. Tamen Ia rezolucio estis alsceptita per 6! konçr"ü t9 ,o-
êoj. - f"s prograrrc enhavig prelegetojn pri I.a eüropa integri§o kaj etnaj
si:roritatoj, pri Ia federaciigo de Bel.gio kaj pri J.a situâcio de Rurnaniot
krome'korulkantadoa, akceptorr err Ia urbodomoj de Luksemburgo kaj Arel.

FIÆNSBITRGO. La aol.a dana deputito en-!.a parlamento de §Lesvi'gio-Hol-
stejno, Karl. Otto !,IEIER (Sua3teavigia Elektantaro) r fstasprovizore kontentà pri I.a antaüvidebla pl.ial'tigo de J.a subveacioj 3ta-

tal por Iq dana !.ernejaro en §H: Ek de L979 La registaro pretas doni 85
anstàtaü its nrn 8o pioceatoj de I.a kostoj (inrfuzLve veturkostoia). La
dana parlauentano anoncis ke, kornprenebler la celo estas 1s6-procenta
subveàciol kiun J.i postulos por 1980, kiam J.iaimage la registaro devos
doni subvenciojn same por la konstruado de danaj privataj lernejoj kiel
oni jam faras kaze de germanaj privataj l.ernejoj. Tiukuntekste interesas
konstati ke dtrm Ia pasi-ntaj 1o jaroj I.a nombro de frekventantoj de danaj
lernejoj kreskis de 4. t ? ALs 6.23o1

BnEHE!IO. La 16-an de jqnio ,,g78 La radiostacio de tiu êi urbo-3tato
festis-apartan jubileon: La 1oo-an fojon oni slradiis §{FOR-

MOJN EN LA PIÂTDICA LINGVO. Post ].a unua elsendo, Ia 19-an de julio L977,
alvenis eksterordinqre multegaj pozitivaj reagoj de aüskultantoj êe }a
redakcio. Lâ platdiêaj inforÀoj àstas sendataj êiun mardon kaj vendredon
laü tradgko de I.a du sciencaj estroj de J.a Instituto por la Platdièa Lin-
§vor d.-roj Lindow kaj Schuppenhauer, kiuj devas multe kJ.opodi por moder-
,rigi La piatdiêan. Jam universitatanoj en Ttbingen kaj G6ttingen studas
ti;n radlo-platdiêan lingvaJon.

w9- Z5-egrr de aügusto t97B mortisr Pro koro-haltor en Irachen la
utito Juan Ajuriaguera, Vaska §acia Partio- Li estis mal-

batalanto de lnIP, jam antaü ta intercivitanà miJ.ito his-
pana, kaj Ia frankista justico kondamnis Lin je mortot
kiql anstataüis sesjara mall-ibereco. Jam tigmomente Ii
rekonstruis la sekràtan ÿI.IP-reton en Eügkadio. Lâ madri-
da liberala jurnalo komentis dirante ke lia lasta granda
lukto pol.itika estig tiu pri J.a prezidanteco en Ia Vaska
ê.oe".L. KonsiJ"ior Pri kio ETNISFIO raportis ên û-ro 18"
Ajr:riagueffa ricevià tiun nutrleron kaj 1a t4-an de aprilo
L97B persone skribis al ni dankante pro la arti3olo.

(nairriso en pa§o 26. )

La
de



Pere Pi-Sunyer, konsilisto pri kuJ.turo en Ia rrGeneralitatfr de
Katalunio, alparoJ.as 1a kongresanojn (f); apudas: (2) Joan Tbiadû,
Ia nova AIDI'ILK-prezidanto, $) I. Ckr. Vanly, vicprezidantor (4) B.
Pahor, vicprezidanto, (5) J. Pou Vidal, LKK-estro, (6) Ramon Ara-
mon, elstara membro de la Instituto por I(ataJ.unaj Studoj.

(Potor Robert ,/ Àvt]I)
âtrIEI\IOVIGiO EL LA

KACTEiCI: AItrIMLI< El\l
ETAtrIGEL(]IVO

Supozeble iuj organoj trovos denove triumfajn adjektivojn por riveJ.i aI
Ia mondo Ia gravecon de La 7-a kongreso de la Asocio Internacia por la
Defendo de 1a i"linacataj Lingvoj kaj Kulturoj (nfOUf,X). Nu, observantoj
de internacilingvaj kaj minoritatlingvaj kunvenoj jam iom prudentas kaj
subtrahas kutime plurajn dekojn da procentoj de tiu [gravecotr por proksi-
mi§i al }a realo. Simil.e ni provas fari.
La ?-a AÏD}tlK-kongreso okazis inter ].a 22-a kaj 25-a de juf.io t978 en Ia
kongres-palaco de Barcelono en ôeesto de eventuale 2oo pèrsonoj, inter
kiuj estis ankaü anoj kaj delegitoj de Ia kalabriaj grekoj, moJ.izaj kro-
atoj, karintiaj kaj triestaj sJ-ovenoj, piemontanojr^nordaj kaj sudaj
vaskoj, platdicoj, valorroj, ciganoj, meksi,kiaj indigenoj, bretonoj r ok-
citanoj, kurdoj, venecianoj, aragorlanoj haj krome unembroj eJ. Usono, FIt
Germanio, Francio, Aüstrio k.â.; la plej grand.a nombro estis evidente
katalrrnoj, nordaj kaj sudaj. Universala Esperanto-Àsocio estis reprezen-
tata fare de pastro ll. Casanoves de BarceLono.
La organiza komitato estis multege lcl.opodinta por faciligi J-a l.aborojn
de Ia liongreso (kongres-teketoj, papero, skribilo, nominsignojr gJ.u-in-
si-gno j, samtempa tradukado fare de pagataj fakulo j kaj rrheJ-pett de ofte
clifektitaj paroliloj-aüskultiloj) f.a3 por atentigi la eksterkongresan
publikon pri la kunvenoo(grandega frapa afi§o anta! Ia kongresejo). Per
tio ôi 3am presrraü fini§aÀ Ia ràporto pri pozitivaJoj I

La inaüguro, kun êeesto d.e urba skabeno, kuJ.tur-aktirruJ.oj kaj la urbestro
de Algero {la kata1.uniu urbeto de Sarriio, ItaJ.io), glate pasis âir }a ti-
ama §enerala sekretario de ÀIDltLii, Jordi Costa i i{oca, kourencis, antaü



1ct

3ltlii t"g oreloj de Ia eksterasociaj gastoj, prezenti Ia agadraporton:l-â Senerala sekretario ekspedis Ia rezol.uciojn de Ia kongreso de- LSZGtinstigis. aliajn asocianojn protesti kontraü àistriminaciàj en TrieÀio,
§appada./Spaden, Piemonto kaj Oregono (Usono) ta3 ,e* int"rvgnis en tiujci aferoi kai tiu de vaska lernejo en Franciol krore li serâis xor"gres-rrrbon por L978^ organizis estrarkunvenon en Liono kaj plenrrruis aliË3nmj-nimumajojn. Cu tiu agado respondas aI ].a pretendo àe-AIDITIIJ( esti ir.r.universa1a parol.iJ.o de etnaj minoritatoj?
La laborf,rrngid6j de Ia kongreso estis altagrad.e kaosaj: I1.in prezidis
borrkorulo nomita de LKK aü de la §enerala iekretarior-êirrk.=ê ne elekti-ta de J-a kongresanaro kaj - plej grave - rrê konata ai ta âeestantoj, es-cepte de kelkaj katalunoj. En Ia J.aborkunsidoj oni neniel difereneigisi:ll:" membroj de la asocio kaj j.nteresataj vizitaatoj, tiel ke diweisajvocdongj rigore devus esti konsiderataj newalidaj. La pJ.ej elstara karak-terizajo de tiuj laborkunsidoj estis ta diktatoreca gvidado fare de tiumenciita sesi-prezidanto kaj fare de la §enerala sekietario, kiu sidistuj apud la salon-mikrofono kaj konst,ante kie]. unua prenis (rpetistt) taparolrajton. Car ne ebLas referi êiu5n facetojn de tiuj laborlunsidoj,ni limigas nin aI selektitaj: Kiam, e1 Ia puULitco, verris Ia sugesto ùeoni formu komisionon Ror studeti La lernejan situacion en diveisaj mino-
1ita!ajregionoj,1a§eneralagekretaii@ponondirantekeAIDI'{IJi ne estas speciali§inta asocio pri iastruaj prôutèmo3. Kiam taüti-
§is te kvar germanaS gejunuloj estisr €tl privata konversacio, aludintajla eventrlalan pozitivecon de Ia sudaf,rika apartismo-politiko, f" t"11er.-Ia sekretarior sen.kia ajn esploro^kaj demagogece, pôstulis ia elJetonde tiuj gejunuloj (kio ne okazis, êar la espràro3 fâritaj de komiiiono
ne povis_montri la fakteeon de rasismaj aü simiJ-aj etairàj). Kiamr laü-statute Ia generala asembleo de Ia asocio devis elekti J.a membrojn de lafederacia konsilantaro (tiu elektas el siaj vicoj La estraron), ien Ia
lenerala sekretario - solat - proponadis sialr ].iÉton, sen interkonsiu:a-ti kun la antaüa estraro ka; nal.eËtim" komentis ta proponon ke^rerurifi
katalr.rnino ... kritike interveninta plurfoje dum J.a gongreso. ôi..jr1 kan-
didatojn la_Êenerala sekretario "eleitigisil ap:.aüa; êi;-;;;ü i"ï""p".i-ta Llibert PUIG I GAi{PIÂ. Pri tiu ëi J.a §eneral.a sekretario volis nombre-
blan yoêdoton. KiaI? êar 3am komence de ia kongreso Puig estis provokinta
la uo3tan sekretarion per }a meacio pezitj.va^dè Ia Internacia Lingvol ï.,la kongresanoj estis intertempe tiom konscii§j"ntaj pri Ia fi*anipilajog
de Costa i Roca ke ekestis forta^protesto, teknika krizo kaj interrompo
de La kunsido. Poste Puig eJ-ekti§is kiel 1a aliaj kandidatoj. - l,â, fede-rasia konsilantaro, sub Ia lerta gvido de J.a leritoria Sekretario de
AIDI"ILK en llispanio, Heribert BARRERA I COSîÀ, deputi-to en Ia hispana par-
Lamentoo el.ektis Ia rrovan estraron:

Prezidanto: Joan
Vicprezidanto i:

TRIADû (instruisto kaj verkisto), Barcelono;
Ismet Cheriff VAI.ILI, kr:rdo, Lausanne ;Boris PAHOR., Triesto;
Eugène GOIEI{ECEE, UstaritzI
Jordi CO§TÀ I BOCA, Perpignan;

Genera].a

Sekretario.i l Tavo BITIIA?, Biell.a;
Uwe Joachim MORITZ, Stolberg;
Theodor VEITER, Feldkirch;

Jacgues DEPREZT Saint-Louis;
kaj 1l feritoriaj Sekretari.oj.

La kongresanaro vizitis la elstaran kata.I-unisman centron llontserrat, tie
aüais interesan prelegon, estis akceptitar taü Ia kutimaj ritoj, en la
urbodomo de Barcelono kaj en la rrGeneralitatrr, 

^vidis bel.egan prezenton «le
foLk].ora baledo, sed apenaü spertis Ia renagki§on ae aütonoma Katalunio.
La antaüe pJ.r.rrfoje anoncita studvo3a§o aJ. Vaskio simp].e ne okazis.
ôu valoris kongresi? Jes .jar por propraokule vidi kio Êan§endas en AIDMIJil

t*,ltt,t+,1+,t

Generala Sekretario: Marce1 îEXIER (instruisto, bretono) llaurepasl@

lrezoristo:
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ffi=#ii**:
ularon kaj denove mffi
l§n3.-Yi"9o: P1i-maLpli-tuta Juan }larS-a BAI{DRE§ MO&ET, senatano,
Eüskadio fajris pro indigno elektita kie]. kandidato de .Ia koaLiciokaj^firriozo pro tiuj krimoj ttEuskadiko Ezkeryait ("1,a mald.ekstro d.ede §tata organo. Plurloke ek- Eüskadiotr), membro de la Vaska âerr"r.f.estis barikadoj enurbe kaj en KonsiLio, iretervjuata de ETNISMS.interurbaj êefitratoj. La gri-
zuJ.aro ankoraü ne civilizi§is: Vokite por helpi Ia or6iaararr verdan poli-con forigi barikadojn en la gipuska industri-urbo Emenderiar/Renterlà, Lagrizuloj invadis Ia jam lcomplete trankvili§intao rrrbon, detruadis montro-fenestrojnr r3b1s varojn eL vendejoj kaj eÈskrementis àn korid""".lf-êr.suficas transloki tir:n taôrnenton en aJ.ian regionon kaj anstatàüigi fÀ to-mandantojn de la inrnja kaj donostia grizularo kaj ].a guberniestron d,eNavaro? Ne, sed oni ne atendu plion d.e Ia hispana regiitaro: La ministropri internaj aferoj, Rodolfo Ftartin Villa, en baldaü posta teLewida inter-vjuo resumis tre trafe 1a vidpunkton de J.a Suârer-.rroJ dirante ke nni fa-ris eraraSn paÊojn /-=-rnortiso de du ne-armitaj manrrËsii-riij="ij giât"
elrabado de urbocenTroT, sed tio kion faras ra-aliaJ-7== ra sekreta vaskaorganizo u '''1;irl';rii: *:,î:"i:*ii,.iïi'3i".ï"iî:î::i:î **.;*;iirr::;"_tas krirnoj ! Ma
tai 4o jaroj, esceptante tamerr sin meâ ta3 siajn registarajn kolegojg ....
Ni jam antaüe ::t1:_l:t1,rl"j-.1 Juan_Maria Band.rês Moret pri iatervjuo,lcinn ni sukcesis rearigi iaüa"T:-o}? z/-an de julio Lgisr êxr ria oficejode 1a vaska âeneralq rànsitio (vôK) en Donostio ka; kiun ni pubtikigasen resuma traduko (âi aaüris preskaü rroron) err f" Ë"i.r".ta pago.
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ETAINtrIFIES: VASKA NACIA IDEIvTEGtrt !
EîlIIsMo: Kiuj estas, tri jarojn^post I.a morto de Frarrko, Ia prej grawaj

problemoi de Hispanio §eneral.e kaj de Eüskadio speciatèZ-
BAI'IDRES: Yidu, fakte ne eblas starigi katalogon àe ôiu3 grand.aj probJ.emoj.

Mi dirus ke unuflanke ekzistas J.a !:konomia probleso, kiu rrê êa-tasspecifa^d,eniaÊtato,sea§ikoncernasffi+ip"o-t"5
neeviteble gi estas trê peza por ni. La grado de senlaboreco estas mu]-tepli alta oI indj-kas la oficial.aj nombroj kiuj konsideras rrur tiujn kiuj
rieevas srrbvencion. La ekonomia situacio pliakrigas Ia neso1witajn pol.i-
tiJcajn problemojn. - Poste r ni dinr.s ke J.a pJ.ej grava problemo nuntempa
deHispanioestasI.aenradi.êaronineforgesrrke
post Lâ morto de la d volucia procezo de puri-
go-kaj ke tiu{ tavoloj kiuj misuzadis J.a potencon dum la frankismo anko-
rau agas_netusiter kelkaj homoj eI iJ.i okupas tre gravajn postenojn kaj
iuj ec pli gravajn ol antaù.e. Oni ne forgesu ke J.a registaro mem - kiu
nedrrbeble ttavas certan demolsratigan volon kaj kiu ceJ.as homologiâi af fa
eüropaj âtato3 - tamen estas rekta treredanto de fa f,3anrkismo: ÈI.qrag mi-
nistroj kaj La êefministro mem havis gravaja publiJsajn funkciojn en 1a
frankismo kajr dor estas personoj knn nur re1ativa kredindeco. La faktaj
potencoj en la hodiaüa socio estas Ia poJ.ico kaj J.a armeo, êar I.a ek].ezio
perdis sia! regenon kaj ne plu estas dan§ero, kaj sam€ J.a granrlkapital.o
estas atead,ar.tar §i preferas stabilan situâcion por prof,itigi sian kapi-
talon. Dot polico kaj arneo kiel restoj de 1a frankismo egtas certa dan-
§erol kvankam mi ne opinias probabla puêoa I.aü Ia modelo de ôirio aü ae
aliaj sudamerikaS Êtato5. - EI J'a vidpunkto de Eüskadio tio êi estas. 1o-
giker Propra problemo, kwankam nia êefa pr:nkto estas I.a aütentika regajno
de nia nacia ideateco. Mal.graü Ia ne absolute demokratiaj.eJ.ektoj de 1a
15-a de junio t927, realigitaj kun partioj apenaü for!.asiataj J.a sekrete-
con kaj kus antatraj^psiJcaj premoj, en Eüskadio ister 75 kaj Bo procentoj
de la eLektintoj.voêdonis por partioj kiuj pJ.edas por pl.i-maIpt.i ampleksa9- Iaütonomeco aü eê sendependeco de Eüskadio. temas pri tio ke tir1 volo ha-
ÿu resPoadon en jura formol t.e. en J'a diskutata Èonstitucio. êi" nun la
antaüvia ta gradà de memregado ne sufiâas. ôio a"p"ndas de tiu pr:nkto,
ekzeuple la darlra ôeesto de J-a centraj fortoj de pubtika ordo. Se ni ha-
\rus ÿeran memregadonr tio signifas proprajn parlamentonr--registaron kaj
jtrsticon, kompreneble en certaj limoj, nature ekzistus aütoktona poJ.ico
kaj ni ne havus Ia probJ.emon de tiuj centraj fortoj de pr*bJ.ika ordo.
EîICISMO: Kaüzas iel strangàn senton eniri tiun âi d,or,on kaj konfrontili

-- ktrn--poLicisto de J-a eentraj fortoj, kontraüe aI. Katalu:rio kie
almenaü antaü la pal.aco de Ia ttGeneralitatù deJoras poJ.icistoj vestitaj
per alia, tradicia uniforEroo
BAI{DRES: Jen afero kiu kaüzis aI. ni certajn kapdolorojn, êar tiu êi do*o

estas facile vundeblar kaj I.a ekstrenoa dekgtro nin minacas kon-
stante. lLIi deJ-onge ricevadas insultljn kaj minacajn leterojn. Krome nece-
sas protekti la oficistaron de la VGK. Kvankam ni multe treài-tisr rri tamen
petis Ia policon protekti nin. Jes liar Bi samopinias kj.el. vi ke estas pa-
radokse trovi ôi tie paron da policistoj kun mitral.etoj, dum mi mem kam-
panjas per 1a sl.ogaao frKe ili forirut t' celante precize tiujn po1icajn for-
tojn. Dô, la unua tasko de almenaü provinca pol1co ponrs uËti-proteËti la
domon de I.a VGK.

ETIIISUO:1{u, interesus nin via opinio koncerng J.a evoJ.u-ebJ.ecojn de I.a
aütonooeco aü, ni diru, de La antaüaütonomeco. êu vi vid.as ].a

eblecon iam atiregi federacian strukturon d,e ].a hispona âtato?
BAIIDRE§t La aktual.a konstitugi-projekto eksp].icite ekskl.uzivas 1a federa-

cian strukturonr kiu estas nal.nova revo de J.a respubl.ikaaoj kaj
kiu produktis liel. bonajn rezultojn en landoj kie1 J.a via, en SvisJ.ando
aü Usono. Sed êi tie ekzistas oficial.a dogmo, nenie). portata de J.a popolo,
ae Stata unueco, tulueco artefarita kaj senbaza en Ia socio1ogia realo. Ni
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seatas nin multe p1J- ligitaj aJ. nia frato en norda Eüskadio o1 aJ. anda-
].uzo - kion m! diras sen kia ajn aludo de rasismol - kaj tamen ni devas

^vivi en sama stato kun La andaluzo. Evidente ni kaj J.a hispana regisl-o
bazas nin sur du diferencaj filozofioj: Dum ili vidas J.a centrisman sta-
ton suverena, kiu cedas tir:n aü alian kornpetentecon aI la regionoj, male
ni konsideras Ia unuopajn regionajn popolojn suverenaj kaj cedantaj al la
centra registaro certajn kornpetentecojn por ke tiu ci garantiu l.a eivita-
nan krrnviwadon-

BÀTDRES:

ETNISMO: ôr.r vi widas, precipe êi ti"
dencojn de separatismot kiuj

tiom kontraüstari verarl aütonomecon?

Yidu, ni kiuj naÀti§is durn Ia
miJ.ito aü xiu5 estii keakjaraj

kiam komenci§is 1a miJ.ito, ni travaÀ prà-
funde negativan sperton koncerne la ürrü-
econ de llispanio, kion mi diras al vi
kiel mi faris antaü 4 aü ! tagoj al J.a.^vic-cefministro. Pro tio ni batalas
Ia memdetermino kieJ. esenca rajto de
popoJ.oj por decidi pri J.a propra poJ.i-
tika estonto. Tio ne signifas separi-
âi, sed simple havi J.a rajton tion
fari. Konvenas mencii la klasikan
kazon: Se mi pledas favore aI J.a
rajto pri divorco, tio tute ne sig-
nifas ke mi meru intencas disigi de
mia propra edzino! Do, drrm Ia pa-
sintaj kvardek jaroj, kvankam Ia
historio estas iom p1i malproksimenat
ni ricevis nur mistraktadon, batojn,
mortojn, procesojn, humi1.igojnr kuI-
trrran genocidon. Tial- parte de Ia

en Eüskadio, p1i-maJ.p1i fortajn ten-
povus esti motivo por J.a centristoj

I Jen Francisco I-EIAIIDNDIA_ (tr0rtzitr,
! 1.". n§1o"rrorr; tondre voâdonanta
I t" 51-an de oktobro tgZB, en la
' deputita cambro de J.a parlamento,
I pti l.a konstituci-projekto. Krome
; 5 deputitoj^de Ia dekstra lrAlianza
. PopuJ.arrr voôdonis negative, 14 par-
' lamentanoj (inter ili 7 de Ia Yaska. Nacia Partio kaj Heribert Barrera
: de 1a Respubl.ika Maldekstro de Kata-
. lunio) sindetenis, kaj 725 akceptis
i f. projekton (: d,eputitoj malêeestis).
: Brr J.a senato, e1 248 membroj, voêdo-
3 rris 239 z 226 poz,itive, I sind.etene
: (i.a. J vaskoj kaj 1 katal.uno) kaj
; 5 negative (Bandres kaj alia vasko,
; i.a. Ia konata kataluna pastro Lluis
. I,iaria Xiri-nacs).

por
1a

jr:naj homoj tre forte inkJ.iuas aJ. Ia
separi§o, sed mi insistas pri tio ke ni
êi-*o*àrrte ne propagandas separi§on pro
multaj kaüzoj absolute malebJ.a, sed Ia
memdeterminon, kiu povus rezuJ-tigi - se
J-a hispana §tato igus J-a kunvivadon tieJ.
agrabJ.a - pozitivan decidon de Ia vaskoj
koncerne Ia pluapartenon aI tiu ci stato.
ETNIS}IO: Cu vi kieJ- senatano por

Qipusko kaj kandidatigi-
ta de ttErrskadiko Ezkerratt bonvolus
ekspliki al ni kio estas EE kaj
kie êi situas en Ia politika spek-
tro d.e Eüskad.io?

BANDRES: ôi." ].a jaro t976 la vaska
naciisrao estis konservemat

tradiciema, konfesie ligital pres-
kaü reakciema. I(onsekvence Ia homoj
de socialisma aü eê marksisma ten-
denco ne povis kombinil €r1 partio,
sian vaskecon kun sia progreseco.
TieJ. naski§as, <lum Ia diktatorado
de Frarrko, tiu movado de Ia revo-
lucia naciisnro, 5iy havas.:*"ii
precedencojn en Kubo kaj Algerio
kaj lciu fortege batas J.a diktatu-
rorro tiuj jrrrruloj estas samtempe
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vaskei nacii§toi kai socialistojl kwankam il.ia doktrino eventuale ne jamestas tute bone eLlaborita. Kiam aortis Franl<o, ne p.I.u estjs konsilindeOaürigi Ia ekskluzive armilan batalon kajr por partopreni en I.a politjJsatrludon, ekestis nova branôo d€ E.T.A.3 1à partio E.I.A., t.e. nguskal
rraurtzarako ALderdiatt_!=.rPartio por la yaska Revoruciou). tiu âi É-tio serêas apogon ê" aliaj^gnrpoj mal.dekstraj, kilrj respektas Ia vaskannacij.smon sen mem defendi Ëi:r kaj ideol.ogie-trovi§às pfi maldekstre ol1a Komunisnaa Partio de Hispanio. ?iel foimi[as toàric-io inter E.I.Â.1La Komrmisma Florrado de Eüskadio kaj aro da send.ependuloj, inter kiuj es-tas mi estante membro nek de unu nek de al.ia partio, kaj tio estas ùEus-
kadiko Ezkerrart kiu akirqs en la par1amentaj ;I.ektoj en Gipusko 1 depu-titan kaj 1 senatanan se3ojn. En 1a praktiko J-a ri].atoj inter E.I.A. kajla Komunisma Flovado d,e Eüskadio ne estae tro borraj, r"j Ia konf].ikto eks-plodasr tute konkrete, kiam tepas pri ef.ekto de fà preàidanto de Ia Vas-ka Generala Konsilio. La alternativo estas kandidato de ].a Vaska NaciaPartio (IAIP) aü ka',didalo de La Social.igta Partio de Eüskadio, kaj mi in-kl.inis aI Ia 1i'À[P-tromo. ê.r La llomuaisma uov.a"-;; Eü";ioio pl.edas por latlhispaniismar! kandidato kaj voâdonasr akord,e kun E.I.A. r por ta vaËkisrn.kandidatg: Bt3ktiJse disfalas la koalicio. ,/f;,omparu emsfÉuô-n t8/z?.o3.78,po L7 - L9z/ NIrr mi devas diri ke mi havas-grandan respekton antaü taprezid,ento-de la VêK, Rubial, kiu estas ma1aova batalanto sperti:eta kar-
eeron kaj torturon. - ttlgn oi pluapartenas aJ. J.a ED-koaJ.icior kiu restas
en la maàoj de E.L.A., âar tJtotünistoj ae p1u partopreuas ].a kunveaojn,
kaj mi havas neu.iajn ideologiajn konfl.iktojn kun J.a hàmoj de E.I"Â.: I;.i
ciuj estas miaj iamaj lrklientoStt eI. I.a epoko kiam mi, ad,wokato, defendis
tiujn E'1.4.-membroin antaù La tribunal.oj, kieJ. mi, cetere, ankoraü nl1r
faradag. Interterpe EE gajnis grandan noulbron de simpatiantoj, kion kon-
firmas aliapartiaj enketoj. Evankam a.i konseias ke ni ne konkerog Ameri-
konr nek konviakos la hispanan parlannenton, ni atingis anpl.eksan potrruJ.a-
reconr Car : mi peusas - ni estas fidel.aj aI. niaj promesoj donitaj d,ua
Ia elekto-kanrlranjo defendante l.a postulojn de nia popolo kaj portante
ei tiea Ia aùteatikajn informoja pri tio kio okazas en Madrido. Ni Eorl-
tris ke estas perf,ekte trarmoniigebJ.aj du specoj de batalado: tiu de po-
litika laboror ekzemple en la YGK, kaj tire de samternpa mobiJ.izado de ].a
trogamasoj. Korrkreter tiuj kiuj al.kuris por heJ.pi J.a pafitan junuJ.on an-
taü trettaS tagoj estis gvidantoj de E.I:A., kiuj at.iàtage siàis êi tie
kun pi por diskuti diversajn problemojn de I-a sekeio pri transportoj de
I.a ÿGX,. Mi maLfacil.e imagas gvidanton de iu el La tradiciaj partioj ape-
ri ea Ia barikadoj. îiel dor tiu êi juna partio D.I.A. estas tre esperi-
ga por J.a bomoJ.

VI L LASiANTE : LA LEFI]V EJO EIE ZGII\IAS
I-.IIV IJ EGIGi I TAIN LI IV GIVCTI\I

Kontraüe al Katalunio, Eüskadio trovas obstakJ"ojn ne nur en la politiJca
kampo Luktante pri agnogko de sia nacieco, sed I.a identecon de La ÿâs-
koj mal.helpas stumbligilor kiu supozeble ae estas manipuJ'ata de lrladrido:
la granda diverseco de la eüskeraj dia].ektoj aü, alivorte, ].a aeekzisto

aü'pluraj jaroj parol.is cr-
tgme kun la prezidanto de la [Errskaltzairdiarrr.1a vaska l.ingvo-akadeoio
/Rp. ETI'IISUO-a 5/Lo.t2.L977, p. L - 27. Hodiaü ni ktopodas Àktuatigi La
ÏniormoSn pri la disktrtoj koncerne 1â noderaigon kaj unuecigon ae Ia
eüskera J.ingvo per denova intervjuo kun pastro Luis VIIJ,ASAI{TB KORTABI-
TÂ&î8, efektivigi.ta J.undon, I.a 31-an de jul.io L978r êrl Âr?nzazu.

EllIISl{O: Kiu estis ]"a êeftemo d.e Ia kunsido de trEuska].tzaiadia[ d.e La
2B-a de juJ.io kaj kiuj estas J'a rezultoj?

VII,IÂSANTE: Estis rrnu eJ. niaj normalaj monataj kunsidoj I tanen tiu êi 3a
entravis irel. gravajn aferojn. Matene oni diskutis La projekton

de publikigo de eüskeraj klasikaj librojr - projekton kj.un pro manko de
fi:oancaj rimedoj oni gis nun ne povis alirir kvankam tiaj l"iteraturaj
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eldonoj estas bezonataj i.a:- en la Lernejoj. Nrrll post I.a karrpanjo ITBAI
EUSI(ÀRARIT ( = nJES ÀL IÂ EÜSKERATT ), ai povas almenaü komenci ].a el.dona-
don.
ETI\IISMO: Se ni rajtas interronrpi vi:a: ÿi mem jam reeldonig ItGerott de

A:rrrlar, Cu ne?

ÿILLASANTEI Jes ja, ekzistis provoj, ion anarkj.ece. Sed nura La Akademio
plane eldonos verkoja divers-specajn de d,iferencaj dialektoj,

interesajn por studi kaj plibonigi siajn 1ingvokonojn. Gis nun tiuj yêr-
koj ne estas je dispono de la vasta publiko. - Krone, dum La kunsido ni
parol.is pri J.a rezuJ.toj de I.a kampanjo nBAI EUSKARARITT kaj ni definiti-
vigis la programon de la kongrego de Yergara okazonta komence de septem-
bro.
ETNISMO: Yi parolis pri tiuj reeldonoj. KieI. oni procgdos? êu oni publi-

^ kigos 1a verkojn en_iJ-ia originaJ'a formo aü êu oni adaptos Ia
lingvajon aI iu trnuecigita eùskera?
VIIJÂSAIITE: §e, rrê r oni faros

neniun adapton aü
maksirounne, laü decido de
speciala komisiono, tno-
dernigon de I.a ortogra-
fio.
811{IS}IO: En antaüaj tem-

poj mankegadis
financaj rinedoj. Kiu nun
po.rrus doni subvenciojn al
].a Akademio?

VILLÀSAIITD: Vi scias ke
ankoraü ,urÊas

tiu kampanjo nBAI EUSKÂ-
RÀRIrr, kaj 

. 
J.a profi-to el

§i servos i.ao por fi:ran-
ci tiun projekton. Kom-
preneble tio ne povos es-
ti Ia sola fontor sed ni
vidos.
ETNISI.IO: Antaü du jaroj

La Akademio por
la Eüskera LiEgvo a1donis
La vortoo [r"§[,8 al sia rlonor
re de J.a hispàIr. §t.to?

ETIIISUO intervjuas 1a prezidantou detr§ugkal.tzaiadiatr, I.a vaska li:rgvo-akademio.
(tr'otis: J.J.Rivera, ltrcson, Usono)

ôu tio signifas a"kaü ekonomian trel-pore fa-

VILLASANTE: Ne nepre. Nomi §in ttre§att estis peto de Madrido, kiam J,a Alsa-
demio akiris ].a oficia]-an aguoskon fare d.e Ia registaro. Laü ].a

I.e$oj altademio en Ia monarkio simpl.e portas ta epiteloo rr]"t.rr. Estas ve-
ro ke poste alvenisr el ltadridor jen ka{ jen subteno antaüe ne donita,
sed ai ne kredas kE tio estos konstantajo.
E?NISIIO, ôi-5.te oni ar.n§os J.a menciitan kongreson de Vergara, dek ja-

roj11 post la f,ama kongreso de Aranzazru, en kiu iel naski§is tiu
unueeigita eüskera konata sub f-a nomo de [Euskara Batuat!. Kiuj estas ].a
plej elstaraj kaj eventuale pl.ej diskutataj elementoj de tiu unueca eüs-
kera lingvo?
VILIÂSANTE: La afero de la unueeigo gstas pJ.i malnova o1 Ia norno rrEugkara

Batuatt, kiu aperis nur aataü t<etta3 jaroj, mi ne scias kie kaj
kielr sed kiu iel penetris Ia J.andon kaj estas pl.i-mal.pJ.i akceptata. Jam
okaze de Ia kongreso de vaskaj studojr ê!1 1918, êi tie en Onjato, Luis de
EUEIZÀLDEr kunfondinto de rrEuskal-tzaindiafl, avertis k]-arvide ke la eüs-
kera lingvo dewos hawi sian norm-formon, se oni wolas ke tiu lingvo sêr-



1Ei
\m en I.a lernejo kaj kiel portilo d.e kulturo meritanta tirrn âi noro...^Ŝe ciu volus p]-ene uzi sian dialekton. ni travus nian babelan turon. Ti-o
estas Ia sama problemo elr êio; kuJ.turâ5 l-ingwoj, ta germana havis §in.
Çar Ia germana instruata lerqeje ne egalas Ia lingwajore parolatan en
êiu5 anguloj de 1.a lando. Laü mia scio Ia germanaj lrantonoj de Svislendo
pa.àJ.as-diaLekton tre d.iferencan de Ia ofiàial.a gàrme',a J.ingvo, seA êt
tiun norm-gerrnanalr. oni instruas a]. Ia infanoj en Ia lernejo kaj i].i ne
trovus J.aboron sen scipovi §in. Do, en J.a eüskera êiu verkisto skribis
J.aü sia J.oka aü regiona formo, sed jam ekzistis kvar !.iteraturaj dialek-
toj, êi.. en si mem unuecigita, en Biskajo, en Gipusko, en Lapr:rdo kaj
en Subero. La interdependeco de Ia vaskaj regionoj pJ.igrandigisl Ia kam-
p"""n" vivo â"n§i§isr- êiu3 telewidas, êiüi^ràs." J..ir.Io3n, f. i.ril-io
perdis sian funkcion de lingvo-i:rstruado, ô+t J.a infanoj tuttage estas
àn ].a J.ernejo, eâ ne hejmenvenas por tagnan§o kaj vespere televiclas. Do1
se J.a lernejo ne nutras iJ,i.a per 1a J'ingvo, neniu faras kaj Ia eüskera
estog perdita. Evidente ne eblas presi diversajn tekstolibrojn por ciu
wila§o. - Necesas substreki ke rtEugkara Batuarr intencas esti precipe
s k r i b a lingvo; kiam oni parolas, oni r4zu Ia dialektan forymon de
sia regiorlo. trEuskara Batuarf dàwas esti ae êiu3 ta3 de neniu, êar la
partikularismo i-nter J.a vaskoj estas tre diswastigita, ne eblas unuani-
miQi pri akcepto de kiu ajn regiona dialekto kieJ. komuna lingvoformot
t"j tial rtEusÉara Batuatt bazi§as â-efe sur Ia komu.naJoS ekziitantaj en
êiuS dia]-ektoj. ta nunaj kaj pJ.i eê J.a origi:raj komunaj trajtoj de Ia
eüskera estas alultege pIi grandaj o1 la diferencoj.. Tion konsciis Luis
MIII(ELEI.IA propona4,te Ia antaüprojekton, kiu arrkoraü estas evoluanta, kaj
mi ne scias kien Si iros. Nllr Ia plej diskutata ero de la ortografiot
kiel. vi jam scias, estas Ia litero Hr pri kiu oni parolos srrpozeble ane-
kaü en Vergara.
ETNISMO: Sed tiu êi Sajnas esti urru eI la malplej gravaj eroj.
ÿILLÀSANTE: Mal.pJ.i srava, jes, sed I.a ortografio.frapas Ia okulojn' ien

].a unua pa§o por rmuecigi lingvon. Ci tie ni trowas du Vaskiojnt
la nordan, franciân, Eâi Ia sudan, kai La francia Vaskio êiam skribis La
H, ê; àni p"olroncas ôir., d.o ni ne porras forigi âilr. Konrpromise oni volas
uzi la H §ençral.e, sed ne post konsonanto. Eô tio furiozigas kelkajn ho-
mo_in de tie êi Xiuj volas vidi ne unu soJ-ale H. Tamen, Ia granda plimulto
3.jo"r akcepti Êiri oni vidos en Vergara kiugrade Ia aütoroj aplikis 1a
rekomendojn de tfEuskal.tzaindiafr.

ETNIS1'IO: Kaj bonvoJ.u dirii ôu Ia H en antaüaj epoko_j âi tie en Ia sudo
estis skribata? Cu troveblas tekstoj kun H?

VILIÀSANTE: Ankaü tiaj ekzistas, kwankam ma].multaj. Laü Ia lingvistoj,
Ia H estis prononcata en Ia tuta eüskera en J.a tempo kiam oni

ne slcribj-s La lingvon. Ni povas konkludi tir.rn prorroncadon eI dokrrmento
de Ia monaÊejo de San }liJ'J.ân 4e Ia Cogolla (provineo de Logronjo): La
;;";fi"j ""ti! ra vaskajn vila§ojn, er kiuj venis d^onacoj, per H, taü Ia
aspiracio. Temas pri Ia tâ-a jarcento. Supozeble Ia euskera H estis in-
fektita de la kastiJ.ia kaj aràgona H kaj malaperis SuIe kun tiuj êi, sed
tiu perdo traltas precize en Ia hispana limo. Malgraù êio Ci ekestis aku-
zoj dirantaj ke J.a II estas invento de la ateistoj r de la marksistoj ...
ETNISMO: Kaj krom la II, kiuj estas aliaj gravegaj elementoj?

ÿILLASAIü1g: Nu, J-a H estis 1a sola disputaio en Ia ortografio. La dekli-
nacio ne prezentas specialajn problemojn. Oni substrekis la gra-

vecon de La ned,ifinita dekJ.inacio, kiu mul-te pli bone konservatas en la
francia Eüskadio of êi tie. La gramatikistoj ne multe atentis tiun karak-
terizaJon de la eüskera lcaj verkis siajn gramatiko-J.ibrojn, kiel faris
tiu faàa Larramen«lj., surbaze de J.a 1atina skemo. - Poste rigardendas la
verbo-sistemor, kiu - kwankam esence sama - havas tiom da nuancoj taü ta
dialektoj ke ne ebl.is kunmiksi êiorl en unu kukon. Kiel bazon oni prenis
1a gipugkan verbo-formon haj a1donis jerr kaj jen erojn e1 la lapurda, eâ



eL La biskaja.
ET!{IS!1O: ôtr oni do povas diri ke

precipe la vortotrezoro
diskutatas nrr,rtempe? §e ne, kie
estas la diskutpunktoj?
VIIIÂSÀÀIÎE: Vidu, ef,ektive mi

opiniao J.a opozicion
aI La rtEuskara Batuart granda
misajo. Se iJ-i almenaü-sur-
tabLigrrs al.ian sistemgn! Sed
ili diras nur: rrTion êi lri rr.
wolaslrr PJ.ibolr.jon iJ.i ne po-
vas prezenti.
ETNISMO: Inter J.a maLsamopiai-

antoj^oni kelkafoje
audas Ia riprocon ke rlEuskara
Batuail akceptis bJ.inde novajn
vortojn superfluajn, kiuj espri-
mas ideojn d.i;eblajn ankaü per jam
ekzistantaj terminoj.
YILLASANTE: Bone, ne estas tieL. En

Ia eüskera, sub Ia infl'uo de
Sabino Â,rana Goiri kaj J.ia skolo, dum
Ia pasintaj kvindek jaroj regis forta
purismo leksika, kiu voJ.is mal.akcepti
por Ia eüskera êiun vorton "ê ,r,rr îo,
sitni1an aI. al-i1i.regva elemento. tiu êi
principo kondamis la eüskeran iri en

I fiu êi insigno de La :
3 kampanjo estis videbl.a :
! mul.tloke: sur anrroj , :r ^.â . at. afisoj, cemizoj r gl.u- :! forioj ktp. :
tr---------- -- ---

a

sakstratonr tiel ke la homoj ne sciis kie]. esprimi siajn ideojn, êar ur.rrvorto similis al^latina, aLia aI. greka, tria â1 tastilia vortà. Kontraütiu sinteno levi§is alia-ekstrema tend.enco, kiu certe jea kaj jen forla-lis la kadron, sed la Âkademio nçk kondarrrnis untt, nek ia aliàa-direktonkai starpunlctas jene: oni ne forjetu tiujn vortoja kiuj 
-j;-;;;;d;âi,

en Ia lingvo. Oni ne tiom rigardu la etimologion. La vàrio nelizan kius-igaifas tiekrezion,/prelejonrt estas prenita eI ]'a ].atin., -I"a-âi-Ë"ail'
euskerigitar kaj do ne ekzistas motivo por malpermesi âin. :rui tion êidecidis 1a Akademio koncerrle La vortarorxo La aütoroj "stas eksperireatan-
tl:.!"!r.o.i_devas lasi al iLi certan liberecon, kiàm ili verkàs pri geo-grafio au matematiJso, do Plugante novajn terenojn, la Akademio ne-ordànasaI ili êu uzi aü ne tiun aü alian tastiJ.i-dewenàn-reasemon;-â;"-:.:-i;
Akademio same ne scj-as kieJ. plej bone fari. Konsekvence, estas neevitebleke okazas translimi§oj, troigoj, kiuj ne karakterizas Ia urrueeigitau ;ü;:keran lingwon, sed §enerale Ia nunan evolu-stadion de tiu êi filsr;; À.unu eI La lastaj- nymeloj^de ftFontes Linguae Vaseonumr Luig Mitxeiena di-ris ke la rnoto de Ia rrRe§a Akademio por la Kastilia Lingvofr tekstantaiTPURA - FfKsIlA - K,.LI DONAS BRILONIT ne estas same apfifcéUfa al i" .1"t"-Fâr êar sen disponi pri fiksita Lingvo ne hawas ser.-"oo okupi sin pri Iapureco.
EtNIslto: Sed rigardante tekstojn er. jurlaal.gj kie]- nsGl!'ilr aü t,DEIÀrr eks-terlandano unuamomente ae certas êu ].a tito].o estas 

"r. .ürL"r"aü en kastilia: rîTERRoRIsMoA DELrto rorssronneml,;-"1-"r,rii;5":* eqesçr

ÿILr-ASA!{îE: Jes, ies, certe-troveblas troigoj. Vi gcias ke Ia lurnatistojhastas kaj 3e sufiêe prilaboras tion kion i1i surpaperigas, kajinter ili estas ankaü marbonaj skribistoj. sed âu ]."-ekaa"*io kurpas pritio?
E?NI§I{O: Ne', komprenebJ.e ke ne.
YILLASANTE: Kion fari? Ekzistas bonaj kaj malbonaj uzantoj de upuskara

Batuart.
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ETNI§I'IO, ô., vi antaüvidas ke La Âkademio bal.daü, eventuale dtrm 3.a kon-

_ §reso de Vergarar faros iun decidon koncerne wortarajn probJ.e-
mojn? Aü êu §i lasos La aferon aI. J.a aütoroj?
YIIJ,ASANTB: Nut la lastan kongrestagon ni havos soLenan kunsidon de J.a

Akademio, sed mi apenaü imagas ke oni traktos J.eksikajn aferojn.
ETNISMO: Se olri trodiaü serêas Leksikonon de rrBuskara Batuatr, ôu oni po-

vas konsideri tiun de Xabier KINTAI.IA, rtEuska]. iliztegi llodernoa
Euskara - Espainiera / Espainiera - Eugkararrr oficia].a aü kvazaü-oficiaLa?
YILI"ASÀI.ITE: NenieL. Same tiu de Kintana kie]' tiu Mirgica estas nenie]- rn€rr-

ditaj de La Akademio kaj do restas komplete iJ.ia privata âfero.
Krome J.aboras lbon Sarasola srrper norma l-eksikono unuJ-ingva, kies provpre-

t,sajojn oni cirkuligas inter J.a akademianoj por korektoj kaj sugestoj. îiu
Leksikono donos asrason da indikoj pri Ia verbspeeoj, J.a niweJ.o de J.a ter-
minoj r kun ekzemploj ktp. Tiu Sarasola estas do pl-i ligita al Ia Akademio,
sed ankaü fi ne estas oficiale komisiita. Li diras en Ia prologo ke por
La wruecigita 3.i:rgvo oni prenas 1a mah.ovan, kJ.asikan lapurdan dia1ekton
kaj Ia nuntempe parol-atan formon de Gipusko. Estas faritaj jam keJ.kaj I.i-
ter-êapitroj.
ETNISIiO: Antaü mal.I.onge aperyis J.ernolibro, publ.ikigita de I-a Akademio,

tiu ttHITZ EGIN!lt. ô.. Êin oni konsideru oficial.a material.o de J.a
Akademio?
YILIÂSN{TE: Ne, rlêr tiu êi estas io alia. Tio estas ilbaza eüskeran, iel

simpJ.igita eüskera, do ne kompleta. ?iu eldonajo obeas Ia bezo-
non ebJ.igi, facil-igi I.a lerzradon al tiom da diversaj homoj, precipe iom
pJ.i a§aj, tiu3 vivante en Bil'bao aü Donostio aü a1iJ.oke neaion scias en
f. .üslËra kaj dezj.ras J.erni nian J.ingvon. ta aütoro3 iom orientili-s taü
Ia israel.a ekzerp1o de instruado de Ia novhebrea aJ. tiuj muJ.taj personoj
a1venintaj eL I.a diasporol estus mal.faciJ.e tuj elJ-erni la novtrebrean kaj
tiukaze ekzistas iu baza lingwo, kr:n literaturo, kiu helpas la homojn
integri§i en I.a .trando. Nu, tiuj aütoro5 ce1.is ion similan por Eüskadio
kaj iJ.i formis komisionon, interne de Ia Akademio kiu lasas ilin fari.
Tià ne estas 1 a [Euskara Batuaft, sed i a eüskera.
EÎ!{ISMO: Kaj jen nia lasta demando: Kiu estas la celo de tiu kongreso

kiun ttEuska1tzaindiarr estag preparanta por Vergara?
VILIÂSANTE: En Ia 7-a kongreso de Àranzazu, en 1968, oni unuan fojon pu-

bLike prezentis tiujn elementojn pri unuecigota l-ingvo, Ia H
ktp., kaj oni diris ke oni bezonos dek jarojn por konstati cu la propo-
noj atccepti§os aü ne en J.a popolo. Intertempe mi ricewis multegajn pe-
tojn ke oni e1iminu J.a II kaj faru tiun au al.ian modifon. Sed Ciam mi di-
ris ke ni atendu 1a pasorr de dek jarojr dum kiuj oni eksperimentu kaj
ko].ektu spertojn. Nun pasis tiu tempo, kaj en Yergara ni vicios Ia bilan-
con surbaze de pJ.r:raj raportoj^kaj intervenoj. ltli esperas k1j supozas ke
J.a projekto estas konfirmita, ôar la plimulto jam akceptis gin.

(enrtaü tiu âi intervjuo egtas represit. êi-"rrpru en resumita traduho. )

La renoma 3grna].o trEL PArs" lu.rr"*ru".t"n"tar" ,-" 12-an de
L978, en pa§o 24, pri 1a B-a kongreso de trEuskal.tzaindiarr en

septembro
Vergara:

La grandega pJ.imuJ.to de J.a vaskoj akceptas^la turuecigon d.e Ia eüskera
kiei solan vojon por-_savi Ia lingvon, lcaj §enerale oni aprobas Ia pro-
ponojn faritajn antaü dek jaroj en Aranzazu. Dum la sekvantaj monatoj
àni àetaligôs diversajn ideojn 5aj organizos novan kongreson jam en Ia
jaro 7929'. - La opozicio kontraù. Ia unuecigo troveblas en du kampoj.
ü11., g"opeto rifuzâs absolute êj.an trartefaritaionrr kaj postulas ke êiu
;üt";; irzu sian lokan dialekton. La alia gr,.pà (precipè âirt.ü ttEuskera-
zaleaktr kaj trKardaberaztt) celas unuecigon sr.rrbaze de 1a gipuslca dialek-
to. - La Akademio direktis si:r a1 Ia instnrministerioj de-Hispanio kaj
Francio postulante instruistojn kapablajn instrui en la euskera lingvo.
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RIC}IARD AAENSRAPORTO DE MEMVIDINÎO

AGEOJ
MOFITIG, EJGIJ EI\I PAFIAGiVAJGI

La aêeoj de Paragvajo, pacema kaj primitiva i:ediana tribo kiu vivas dejarcentoj êaaante kaj koLektante en J.a §atogaloj d,e Sudameriko, estas sig-
teme ekstermata. Oficia1e, J-a aôeon oni êasas kieJ- beston; !a postwivan-
toj de tiuj êi trorê.sadoj estas skr.avigataj aü àerilat"j-i"Êi ;;-;";;r-
vei9i. Ntrntemper ilia tribo aombras ne pJ.i o1 1.ooo anojn kaj, rezu1.te
de la darlra amasbuôado fare de La regietaro de Paragvajo, esias en dan§e-
ro estinciâi.
Kion faris Ia aâeoj por meriti tiun Êi sorton? Nuntempe paragÿajo travi-vas iasp:c.* eronomiàn prosperi§on. En 1965 kaj 1968 àri r."rËt;;i" 

-â"""-
o!1 lTa Ia gangalot kiu fari§is sekve pJ.i faciJ.e atingebla, kaj vaste
SJ.iigis-1a valoro de la terpecoj. Grandaj ekonomiaj kompanioj iransloki-gis en la inlernon de Paragvajo. Kiam tio okazia, kieJ. wiai:rio rimarkis,
1a aêeo fari§is rrmalkonvenàtt.-Ttrte simpJ.e, i]'i i"rrêir malherpo ar eko-
nomia evoluor kair kiel decidis la koporacioj kaj iJ.ia kompJ.ezema kgnkul-pulor 1a registaro de Paragvajo, oni.devis forigi la indianojn.
La oficiaLa sistemo estis ftizolitt 1a aâeoja en rezervejojn. Neoficia].e,
Ia paragwaja registaro komencis forigi J.a indianojrr per kiu ajn rimedo.
Estas bone dokumeatite ke la direktoro de .Ia {izolado[-projektor ]ianuel
de Jesüs Pereira faris homêasojn kontraü ra aêeo5. Àroj a"-"â""3 ;;itmortigitaj 3er pafiloj kaj hakilojr kaj J.a postvivantoj trovas 3.a rezer-
vejoj kondicojn similajn al tiuj de Ia naziaj koncentrejoj.
Tiuj êi Uaza; faktoj estis unuafoje montritaj a]. Ia mondo en :r9Z3 fare
de la germana antropologo Mark Miinzel en Ia organo de I-a Iaternacia La-
bor-Grupo pri Indi§enaj Aferoj (Kopenhago). La Internacia Komisiono de
Jtrristoj kaj la Kontraü-Sklaveco-Societo de Britio trovis l.ian raporton
konvinkar kai la Internacia Ligo por Ia Homrajtoj, same kieJ. I.a Rom-Kato-
lika BElezio de Paragvajo, denuncis tion kion ili nomis.trmilit-iro de
amasbuêado kontraü fà aêe-indianojil. Tamen, i"-k"t ;i.*"3"i-a";ri", tài
Ia paragvaja registaro daüre neis ilian ekziston ...
En L976, La trîeurple University Pressrt, sub mia red.aktoreco, eLdonis ]'a
dokurnenton rf Genocide in Paraguayrt, en kiu Ia paragveja registaro estis
kulpigita pro kompliceco en la ekstermado d,e siaj aêeoj. La amasbuêado-
sistemo kontraü la aôeoj inkLuzivis jenajn erojn, sed ne J.imiiis al" ili:
t Aêeoj estis Êasitaj kiel bestoj. Multaj estis tuj mortigitaj. Lêpostvivantojn oni kondukj.s en rezervejojn.
* blultaj el la aêeo5 en Ia rezervejoj estis sklavigitaj - ra wiroj

kiel manlaboristojr Ia virinoj kieJ. prostituitinoj kaj ].a infanoj
kiel domservantoj. Aliaj estis lasitaj aI. J.a morto. RezervejaS oii-
euloj okazigis periodojn de malsatol dum kiuj kaj nutra3oj kaj me-
dikamentoj estis retenitaj.

* Al Ia indianoj en la rezorvejoj estis malpermesite paroli sian lin-
9o9t' kanti siajn kantojn' praktiki sian reJ.igion kaj doni aI siaj
infanoj aCe-nomoin. La celo - kaj rezulto - de tiuj ôi malpermesoj
estis krei senton de senhelpeco kaj malespero intei ta aÊeô5 ta5 de-trui. i]-ian kulturan identecon.

ttGenocide in Paraguayrr sr:kcesis altiri plian atenton pri La stato de Laaêeoj, inkluzj-ve àe Èelkaj esprimgj de maltrankvileco fJ.arrke ae parfa-
mentanoj. Nelonge post §j-a eldoni§o, ]-a dipektoro de Indianaj Afàroj dela paragvaja Fako de Defendo invitis ruin veni aJ. Paragvajo pàr te mi
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konvinkiê., 

- 
- Ii diris surbaze de mia propra obserwado ke la vivkon6iêojde la aêeoj - kai ankaü de aliaj paragvà3al indianaj triboj - 11€ estastiel malbonaj kiel griskribas la libro. La usona ambasadorà en paragvaj«r,

George Landau, ankaü telefonis aI mia oficejo keJ.kfoje por instigi min,dirante ke mia vizito aI Paragvajo servus uti1an celon }caj ke, sè mi irus,mia sekureco estus garantiita.
Fakte, tio ôi t e estis mal-granda maltrankvileco. ôi"f.ü ra sama tempo
kiam eldoni§is frGenocide in Paraguaytr, Ia paragvaja registaro arestis Ia
laborantojn de la projekto trllarandutt kiu celis provizi J-a arbarajn indi-
anojn per nutrajo kaj medicina helpo kaj infornri j-lin pri iJ.iaj rajtoj
Iau paragvajaj kaj internaciaj Ie§oj. La anoj de Ia Iti'iarandurt-projekto
estis narkotitajr batitajr subigitaj en ekskrernenton §is preskaü-drono,
kai la -virinoj estis subigitaj aI groteskaj formoj de seksaj j-nsultoj.
Iln L976t la paragvaja registaro ekzi3.igis sês-rorn-katol.ikajn pastroji
denuncintajn Ia amasbuêad.on de Ia aêeoj, kaj §i arestis kaj torturis se-
minarianon. Same ses protestantaj misiistoj farintaj heJ.pagadon inter
indianoj estis arestitaj.
Tamen, Ia reprezentantoj de la paragvaja kaj usona registaroj persistis
dirante ke ne akceptante Ia inviton iri aJ. Paragvajo mi agus obstine.
Ili diris ke kiel redaktoro de [Genocide in Paraguayrr mi havas specialan
responson almenaü vidi mem ke ta J.ibro estas bazLta sr:r falsa informaro.
Ne fari tiel - ili_diris - pru\rus ke mi ne volus kompari Ia eldirajojn
de La J.ibro kontrau Ia faktoj.
Sajnis ke mi devas i-ri.
FIeIpe de Postvivo Internacia de Britio, mi ekwoj.li" t. 17-an d.e aügusto
1977 kaj atingis Asrmcionon la postan tagon. itenkontis min koJ.oneJ.o Al-
berto Samaniegor la direktoro de Indianaj Aferoj, civila membro de J.attAsoeiaciôn de ParciaJ.idades Ind.igenast' (trAsocià ae Indi§enaj Grupi§ojtt),
t.ê. Ia posteulo de nMarandulrr kaj Ia tria sekretario de J'a usona amba-
sado.
Antaü mia alveno okazis aresto (k:.et kutime, sen kulpigo) ae Ostaro Ro-
driguez, API-ano. La usona ambasado estis certa ke oni J.iberigos Iin
tuj, kiam mi al.venis, sedprintempe de 7978 J.i ankoraü estis en karcero!
Preci.ze je La 7-a matene generalo lolarcial Sauraniego, ministro pri defen-
do, akceptis min en ceesto de adjutantoj. Iistis multe da kalkunklakoj,
kaj oni fotis min fJ.anke de ridetanta ministro. Li certigis min ke ger-
r:rana antropologo, kiun J.i akuzis kun iom da mal.j-co pri malbonkonduto ri-
J.ate al indianoj, elpensis l.a malverojn pri indiana suferado kaj ke nr:n
rni mem vidos. Mi facile powu diferencigi inter fakto kaj fikcio. La fak-
to estas ke J.i metis J.a dekstran manon sur la koron (super plej impona
ventro) tr::r gesto lursimi-Ia: uNi amas niajn indianojn.tt Li àfaànis-tu3
ke estas J-a sistemo de Paragvajo rrenkonduki iJ.in en nj-an socionrl
esprirno kiu fine signifas por mi ke la indianoj estu forpeJ'itaj eI Ia
artraroj kaj izolitaj. KieJ. oni ofte konstatis, Iizolirt liberan êaskomu-
nurnon sen jardehoj da atenta prilaborado kaj psihoJ-ogia preparado sufe-
rJ-gas liaj fine mortigas tiujn rrizolitojnrt. Kiam mi provis mencii tion,
1a ministro prerais mian manon kvazau mi estus espriminta senton de esti-
rnoo Demando pri Ia API-membro restis simile senresponda. La ministro cer-
tigis min pri J.a bonvolemo de Ia paragvaja registaro permesi al rui vidi
ôion. Oni ne diris aI mi ke norda parto de la Cako-regiono en okcidenta
Paragvajo estas malpermesita a1 ne-aütoritatuloj inkluzive min. (Oni ne-
rriam permesis aL mi viziti tiun areon. ) Oni i-nformis min ke mia lçturulo
estos ano de la ministerio pri defendo servonta kiel mj-a tradukisto kie
ajn mi.voJ.os renkonti indianojn. Post kelktaga observado la difinita kun-
u].o konfesis aI mir ê[ drinkejo, ke 1i estas membro de Ia informservo de
la paragvaja armeo kaj devas raporti pri mi je difinitaj horoj.....
EI: A-KIIIESASNE NOTPS, printempo Lÿ78 (Tradulcis: Itoan U. ûrlof"f-Stone)
(Oaürigota en EtNIsl'{o 21)
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Jen la titolo de 1a kvaron-jara re\nro de Ia
KELTA LIGO, kies sidejo estàs âe; 9 Bôthar
Cnoc Sion, BAILE-AîIIA-CLIATII 9, Ejrg (= Dub-
1ino, Respub}iko ÏrJ.ando) kaj kies §enerala
sekretario estas Af.an Herrsaff. Eventuale in-
teresas Legi J.a nomon KELîÂ LIGO en 1a kon-
cernataj J.ingvoj, jen:
Skotgaele : Comrrnn Ceilteactr

Bretone: Kevre Ke].tiek
Kimre: Undeb Celtaidd

Irlandgaele: Conradh CeiJ.teach
Kornvale : Kesunyans Kel.tek

Hankse: Cornrneeys Cel.tiagh
La rermo CARN (tiu êi vorto ir].andgae1e signi-
fas rraronrt I [mrrlter ) pubJ-icaa artiko1ojn en
Ia angla kaj en J.a diversaj keJ.taj 1ingvojt
tame4 ne traduke. Por ricevi gi:r oni povas

vAaü aôeti gnuopajn nunerojn (je 4o pencoj)
aü aboni Gin aü membri§i en Ia KELTA LIGO
(jarkotizo: 2 britaj pundoj respektive 2o FF).

tiu êi numero 2] de aütuno tg7$, en 24 preskaü-A-4-
paâoj dense kaj rnal.grandJ.itere presitaj, raportas pri:

1à nowa Asembleo de Skotlando, la sinteno de skotaj aüto-
ritatoj koncerne Ia gaelan lingwon, Ia skota socialista

mowado, projokto de nukle-centralo en Bretonio, arestoj
kaj procesoj kontraü bretonoj, 1a morto de J.a granda breto-

na werkisto Roparz lI§ltON (29.o6.L978), .Ia Bretona Demolrata Unio, Ia
kimra festival.o, Ia decido pozitiva pri kimral.ingva teJ.evido-kanal.o (eh
de 19BA), J.a finraporto d.e La konsiJ.antaro pri 1à kimra lingwo, Ia fe§o
pri Kimrio, la lingvoproblemo en Ejro, senlaboreco, kontraü-nukleenergia
festiva3.o, J.a J"ukto favore aI Ia gaela en ejraj tribunaloj, J.a J-ingva
situ^acio en Kornvalo, La ideo de manksa respublikor Ia eksperimentoj pri
komuna gaeJ.a aü eê tut-lce1ta lingvo, novaj Libroj ktp. - Jen ni resurae
represas r êr nia traduko, la artikolon rrl.anguage Corrncil Final Reportlr:

FIEKCIMEIUtrICIJ PFII LA KIMFIA LIIVGIVCI
La Kimra Lingvo-lionsilantaro transdonis sian finraporton al Ia ministro
pri Kimrio, ioln l'lorris, liu Êi fonsilantaro estis starigita en t973
tief konsultotaro de l.a I(imrio-ministerio kaj §i publikitis kvar ".po"-tbjn pris radioprogranroj, edukado de inf,anvartistinoj, eldonajoj por in-

E.ù
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fanoj kaj iustruado de la kimra al p1enkreskintoj. poste oni petis 1akonsilantaron^fari suman raporton pri Ia poJ-itikô koncerne Ia kimranlingvon. Tiu ê^i raporto estâs ta piej amp-leksa iam prezentita aI Ia re-gistaro kaj tuiias Ia plej multajn aspektojn koncernè 1a batalon por lalingvo: reklamadon, edukadon, rad.ioprogramojn, eldonad,on, planadànr ÿiw-medion ktp. La raporto ankaü enhavas aron dà rekomend.oj ËiüS - sê ér"a-tivigitaj - multe plivastigus I.a perspektivojn de 1a lingvo. Tamen, latristorio de Ia Kinrra Lingvo-Konsj-Lantaro, ek de ties komànciÊo. 

"rio"tiu de prezentado de senf inaj rekomendoj a} Ia Kimrio-ministio'âa5ne nr.rrpor esti ignoratai kai korrrati de pglvo en l-a Kimrio-Oficejo. La Èonsi-Lantaro ankaü estis kritikata tcwazâü forminte bufron inter ]a lingvo-ka'Epanjantoj kaj la registaro. Kelkaj p1.endoj koncerne ].a lcirnrar. iirrsror.estj-s senkonrente senditaj aI La konsilantaro, kwankam tiu êi estis fàm-plete senpova kiel ajn agi. Àlmenaü nun John l{orris ne povasr résendi Iaraporton al Ia konsilantàro, â.r §i 3., ne p1u "trirt."t f,a pilko estasdefinitiwe en lia korto, kaj I(iorrio atendas lian verd.ikton.
La konk1udoj kaj âefaj rekomendoj de 1a raporto estas jenaj:
1) La kimra lingvo estas en stato de krizo. ta regi.staro derrus anoncipolitikon de efektiva dulingveco en Kimrio.
2) La mi.nistro publike anoncu i. starigon, laüebte bald.aüan, de konstan-

ta institucio anstataüonta la Kimran tingvo-KonisJ.antaron. Tiu insti-tucio resPonsu pri antaüenigo de la ki:rra lingwo kaj pri administrado d,e
subvencioj.
3, Estas rekomendite tuj doni subvencion d,e 1r5^mirionoj da pundoj por

helpi savi la kimran lingvon kontraü estingi§o. Supozante ke ].a ekono-
mia situaci<j en Ia lando konsiderinde estos pfiUoni§iit. post du jaroj,
eL tieL modesta komenco la registaror ek de l.a financa jaro tgSo/}t,
disponebligu sumon de 18 milionoj da pundoj (Iaü La nuna prezo-rriwelo) re1 kiuj B milionoj e"^!u por Ia d,ulingwa edtrkado, p miJ.iorrà3 por la pri-
zorgado de la trnrara 11.". kimral.ingvgT teJ-evid.okanalo kaj i *ifiono je
libera dispono de la-posteulo de 1à Rimra Lingvo-Konsilant€rro. Tia sgmo
reprezentus malpli oI oro4 % ae Ia pub1ika elspezaro de ].a Unuilinta
Rellando.
4) La registaro tuj komencu kampanjon subtene a1 J.a kimra J.j.ngvo. La ce-

1oi de tiu kampanjo estu i:aformadi-, kl.erigi kaj refirmigi 1a popolon
de Kimrior precipe junajn patrinojnr pri- 1a fr:ndamentaj aspektoj de Ia
Iingva problemo.
5) Ed.ukado estas decidiga en ].a daüra bonfarto de Ia kirnra kie]. viwanta

U.ngvo. La-.registaro raj igu J.a lokajn aütoritatojn establ.i en ties
teritorioj daüran reton de dulingva ed,ukado, kio, ."it.*o*ente, fari§u
normala en tuta Kimrio. La tuj trxrua pa§o estu §enerale disponebJ-igi en
Kimrio efektivan dulingvan i-nfanwartadon kaj certigi seninterrompan prak-
tikadon de tia dulingva edr:kado dum J.a tuta deviga lernojar€rroo
6) La registaro trorru vojojn kaj rimed.ojn por finance subteni Ia 1.okajn

eouk-aütoritatojn en Kimrio en la kromaj paSoj d.e dulingv4 edukad.o.
7\ La hejmo estas alia decidiga punkto koncerne I.a l.ingvorr; §i t.3 ra

lernejo komplementigu yuru Ia alian. En J-a kazo de J'a kimra, J.a plej
potenca ekstera i:rf1uo tusanta nuntempe la hejmon estas la radiofonio.
Oni starigu al,doaajn fondusojn por infan-programoj. La tre baJ.daü fr:nls-
ciigenda kimra teLevidoprogramo enharru Ia pJ.ej multajn, sed neniel âi.r3Ir
kirralingvajo jn.
B) Estas rekomendite ke J.a registaror por f97B/79, Iiberigu aldonajn

2o.ooo pundojn por pliampleksigi la provizon de adekvata lego-materi-
a1o, speciale por jr:naj patrinoj kaj ties infaaoj.
9) La registaro pliintensigu si.an agadon por J.iveri dulingvajn formul-a-

rojn kaj ceterajn dokunentojn same kieJ. du1ingvajn trafiksignojn.
1o) La kimra Lingvo estu aparte konsiderata en êiu3 planadoj en Kimrio.
11I Oni kreu adeÈvata3n tcondiêojn por tiuj pJ.enkreskintoj kiuj d.eziras

p1iboirigi siajn lingvokonojn aü kiuj volas lerni 1a kimran lingvon.
*'lt:}t,r**,lt
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II\ITEFIVJUC, KL.IN

FIIJtrIOLF GitrTL'LTCH
Post kiam estas publ.ikigita, en numero t8 ae tiu êi informil'o, intervju-
eto kun Dirk gillkommen, hodiaü respondas aiajn - pl.i-malp].i identajn -
demandojn Rudol.f GRtLICH, kiu kontribuis ^plurfoje aI niaj informoj per
vaste dokrunentitaj artikol.oj pri orienteüropaj kaj balkanaj ninoritataj
problemoj. En L976, tre trafe por Ia üniversala Kongreso err Àtenor li
lretigis-la kajereion ftEtnaj pioblemoj en sudorieata Eüropo: EkzeapJ.e tur-
koj, makedonoj, aromunoj^ armenojr albanojr bulgaroj kaj sefardoj en Gre-
kio kaj tataroj en Dobru§o, gagaüzoi en Mo1davio, Rutenoj en Vojvodinott,
kiu ankoraü estas havebla êe ni je prezeto de 2r-- gno 

uj,
ETNISMO: De kiam vi okupi§as pri minoritataj probJ.enoj? KieL vi ekkontak-

tis tiun êi problemaron?
GRIILICH: De 12 jaroj mi okupi§as pri problemoj de etnaj grupoj kaj^minori-

tatoj. Kiaml erl L966, mi unuan fojon revenis al mia naski§Ioko
Deutsch-Brodek en lloravio, iama lingwa insulo gernanar.mi slrrpri-
zilis tie trovi, 1_oke de 11 {orp_e}it.i en 19&6.sudetgermanoj, ne
nur ieÊojn, sed ankaü kroatojn, kiujn same post 1a miJ.ito 9ni es-
tis translokj-nta el iJ.iaj jaicentoli malnowà5 ro§roro3 eo ô"Êo-
slowakio. Dk de tiam mi voja§ante ciam konscie observis la etna-
ôJoJn inter Ia respektivaj Io§antoj, kaj tra Ia jaroj mi devis
konstati kiel. nekonata estas Eürropo. En Ia Altl.ernejo pri Filozo-
fio kaj Teologio de Kôngigstein./îaunus ek de L967 mi:c frapis la
bona sorto ke mi povis aüskulti la lekciojn de profesoro Ttreodor
VEITER pri interetnaj juro kaj problemoj. A1 li mi suJ.das Ia de-
cidajn firndamentajn sciojn Ci-kampajn. Krome mi povis konatigi
aI- mi surl.oke Ia viwon de unuopaj etnaj minoritatoj dr.rm tutjara
studado en Jugoslawiot tirr klasika multetna etato.

ETNIST'iO, ô., vi sentas vin ano de etna minoritato?
GRTILICH: I{i nastçiêis almenaü en minoritata regiono: kieJ. germano ea êenâ-

s1.ovakio. La lingva insuJ.o Deutsch-Brodek aurpleksis nur kvar ger-
manajn vila§ojrr, kiuj estis, post 19f8, submetitaj aI brutala

, êkseiniga premo antaü of êiu5 enlo§antoj estis forpeJ.itaj en 1946.

EtNISI"IO: Pri kiuj etnoj vi interesi§as âefe?

GRSLICH: Iiin intef'esas preçipe J-a minoritatoj en orienta kaj sudorienta
Eüropo, êar tiuj êi estas pJ.ej malmulte konataj kaj tiaJ. plei
multe neglektataj. Vi ne bezonas fari pIi o1 rigardi Ia bazan
libron rrHandbuch d.er europâischen Yolksgruppentr (trKompendio pri
Ia eüropaj etnaj grupojtt) de 19?o. §ub Ia nomo de p1i oI dekduo
da minoritatoj oni J.akorrece diras rrNe traktita pro manko di kom-
petentulo.il kaj pligrandas 1a nombro de tiuj etnoj, kiuj eC ne
estas nomitaj, kvankam iLi nlenciatas en statisti-koj de La koncer-
nataj ât"to5 kaj^malgraü Ia fakto ke i-J.i montras wigJ.an vivon
kieL ekzemple êehoj kaj turkoj en Jugoslavio.

trlîNISllOr ô., krom Ia menciitaj kazoj vi jam vizitis minoritatojn en ties
1o§regionoj?

GRüLICH: Dekomence mi klopodas krom legado de la 1iteraturo inkJ.uziwe la
minoritatan gazetaron krei }<ontaktojn surJ.okajn^k3j kol.ektadi in-
formojn. TiuceJ.e mi iris - krom Jugoslavio kaj Cehoslovakio - al
Jugosl-avio, al lransilvanio, al Dobru§o, aI l.a minoritataj regio-
noj de Bulgario kaj al tiuj de Grekio, kio, dr.rm Ia re§imo de Ia



grekai koloneloj, kaüzis aI. mi kel-kajn lenojn kaj restadojn enpoJ.icaj komisarieiori. Proksimoriente mi vizitis armenojn, ara-
meojnr kurdojl kai êerkesojrr en Turkio, Sirio, Libano Ëaj Jorda-
nio. En tiuj êi kazoj min interesis êefe ]'a i-terplekti§o de re-
J-igio kaj etnaneeo.

ETNISMO: ôt, d,o Ia minoritata prob!.emaro tuÊas viajn profesiajn laborojn?
GRULICH! Jes ia, êiro,otnente. KieI eklezi-historiisto mi ne povas ne kons-

tatir precipe en Ia orienta eklezio kun ties tre re1iefaj naciaj
organi.zoi, Ia inti-man i:rterligi§on de nacio kaj konfesio. xefi-
Ciai minoritatoj multaka;Te- estas samtempe etnaj mi-noritatoj. ôi.
niaj tagoj, ekzemprer^grekoj, armenoj kaj judoj kie1 soJ.aj mi:ro-
ritatoj en Istanbulo Go." certan protekton, tutsinrple êar iJ.iaj
k o n f e s i o j estas agnoskitaj, d,um mahometanà3 lingvaj mi-
noritatojl kieL kurdoj kaj. êerkesoj, estas asimilatàj. Sàme-êe
ni ne okcidenta kaj meza Eüropo Ia historio liveras èkzemp].ojn
de tiaj interligoj, i.â. en. Ia reformacio, kies sukcesaj âü ma1-
sukeesaj bibliotradukoj êi" rlrro infJ-uas la mapon ae EürËpo. Elr
kelkaj §tato3 J.a katolika ek3.ezio ankoraü ne tute komprenis ke
la dua watikana koncilio celis anstataüigi 1a J.atinan 3.ingwon

?4

La §tata 1a etna. o].I , kaj tiu, ekzemp1e
en ltalio, ne estas nur la itala, sed ankaü la friuJ.a, la okci-
tana, Ia piemonta, la romanêa ktp. Jen Ia ekJ.ezio ne rajtas^ês-
tiêi-tomptico de J.ingvo-imperiisàaj centrismaj Êtato3, Ë"a Gi-
dewas defendi I.a rajtojn de mal.fortaj popoJ.oj, Iaü la postuloj
de papo Johano XXIII en I.a encikJ.iko rrPacem in temigrr.

Eï§ISIIO: ê.t ne via doktoriga disertacio havis rilaton aJ. nia probJ.emaro?
GRIILICH: Mi verkis pri- Ia r:nui§inta ekJ.ezio en Makedonio, kie dum J.a L9-a

jarcento tnâD.-êil-rnane efektivifis J.a al.i§o de oriodoksaj s!.avoj
kun Ia batalado kontraü Ia greka subgremad.o. Longan tempon kato-
l.ikoj "ê "speris-tiri J.a aràmuno3n aü maked.on-rumanojn ân J.a ro-
man kanrpon. Bedaurinde Ia du bal.kanaj miJ-itoj, precipe-per Ia
masakroj faritaj de grekoj, fakte detruis tiun êi unui§intan
slavan eklezionr sed 1a etnaj problemoj en tiu êi parto de sud-
orienta Eüropo restas nesolvitaj.
Krom en nia informiJ.o, êu vi kunJ.aboras eü êi-temaj rewuoj aü
institucioj?
Inter rewuoj mi menciu artikolojn en rrEuropa Ethnicatr, ttKônig-
steiner Studienrt, ItDigest des Ostensrt. Koncerne instituciojn aü
asociojn: Mi membras en ÀIDMIJ{; mi apartenas a1 Ia kuratorio de
J.a fond5-ntoj de J.a rrlnternacia Instituto pri Interetna Juro kaj
Regionismorrr starigita en L977 fare de Josef StingJ. (Estro de
].a §tata FRG-Oficejo por Laborperado). En ].a studàentro ttDer
HeiJ-igenhofrr mi gvidas J-aborgrupon pri etnaj kaj minoritataj
probJ.emoj. Kaj mi estas special.e kontenta pri Ia antaü nelonge
ricewita invito, fare de OIav I'lej:rhardt, esti§i indiwid.ua membro
de I.a Federacia Unuigo de Europaj Etnaj Minoritatoj.
Kaj kiaj vi taksas J.a perspektivojn de AIDIIIIJ(?

Mj- estas tre optimisma pri Ia J.aborebJ.ecoj de AIDMLK, êar tiu
âi asocio havas aron da aktivaj membroj tia diversaj-ât"to3. Mi
aprezas^rnuJ'te ke la asocj-o estas srrperpartia kaj eksterideologia
kaj ke Gi.j membroj apartenas aI diversaj pr:ofesioj. Proprasper-
te mi scias ke mu1taj asocianoj - ekzemple instruistoj - poÿas
multon kontribui aJ. Ia p1i bona koupreno pri minorilataj proble-
moj. Eventuale akcelendas la kontaktoj kaj interSanQoj de sper-
toj inter La rnembroj de AIDI,ILK por ke J.a divereaj aktivajoj ês-
tu pJ-i bone kr.rnordigitaj.
ôu ta J.astatempa ondo de simpatio por etnaj minoritatoj estas
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nura mod.o aü êu vere 3.n§i§as la pubrika konscio en direkto aIetne determinita regionismo?
Kaj ... kêj. certe 3a 3an§iêiu t. konscio en FRG kaj esti§is pli
favora por minoritatoj, sed tamen multo lastatempe farita ce nj.tiudirekte evidenti§as kiel Iaümoda enga§i§o de -certaj grupoj.
Montri§iE ke oni trànsrimi§is en ta noèiô àe rtmi"noriiitEJn j"5
- ne kona:rte Ia preci?an celon ekzempte de ATDI,IIJ( - inkruzivis
en Ia diskutadon ankaü 11 nrobJ.emarojn de eksterlandaj laboris-toi, enmigrintoj kaj mar§enaj socieroj. Tiaj diskutoj; jes ja,
estas b-onveuajr principe, sed ili traktas aliajn ka'Fojn. Anko-raü mankas longega .errpo aataü oI ni estos surwoSe al ètne deter-minita regiorrismo, kion, miaopinie, substrekas 1a sak-strato eakiun glitis la strebado al eïrropa unuilo. Eventuale ba1.daü fede-racia I'Iispanio povos doni al ni êi-rirate novajn impursojn. §g-tas necese atentigi pri 1a fakto ke la federacia modelol suretna kaj Ij-ngvo-regiona bazo, de Ia Federacia Respubriko Jugos-Iavio^iiis nun estas malmulte konsid.erata. Jen venli§as ke okci-
dentetlropaj federaciistoj bedaüri.nde obeas J.a prioclpon nslavica
non leguntur.rr (trslavaJoj ne regilas.r) .ü tirrn te pio ideologiajmotivoj oni simple estas kontraü Jugoslavio.
Kiel vi ju§as la sintenon de la êefaj poritikaj ideologioj kiel
komunismo, socialismo, liberarismorkonservativrsmo konèerne La
etnan problemaron?
âenerale parolante, komunismaj sistemoj Sajnas - pro sia ideolo-gio - pli inklini aI centrismo. Konservativaj kaj kristand.emokra-taj sistemoj, ma1e, dewus inkrini ar regionismaj solvojr srrrba-ze de Ia principo de reciproka herpo kaj^soridareco. Tàmen, lapraktiko montras ke ekzistas centrismaj ÊtatoJ en ra socialisma
kampor kiuj brutare asimiras, ekzerrpre pollando, kaj same socia-lismaj federaciaj litatoj kiel Ia menciita Jugoslavià kgn mod,elapolitiko rilate^minoritatojn. samo validas en Ia okcidento kieni trovas apud §tatoj favoraj a} minoritatoj - kiel Danlando k3jsvislando - tieL negativajn kazojn kiel Francion kaj rtalion. êi-tiu ja cedis certajn rajtojn ar siaj flminoritatoj unua-klasajrr -sudtirolanoj kaj aostianoj - neglektante -La aliajn, 1. ndq6-k1a-
suJ.ojnrt: sardojn, friulanojn, albanojn, grekojn ùtp.
Necesas vidi la problemorr de Ia interetna juro aü àe la protek-
tado de minoritatgi sen ideologiaj restriktoj, do sirnple sur la
fundamento de la generale agnoskitaj horuaj rajtoj. Eventrrate ôi-fare estos srrlccesaj, en ne malproksima estonto, la klopodoj ak-
ceptigi âarton ae èina3 rajtoj.
Por fini: Kia estas, viavide, Ia situacio de ra minoritatoj en
FRG? Kio okazu, fare de 1a federacia kaj regionaj registaroj,por konservado kaj prifortigo de Ia pratdiêa, d.ana kà3 frisa -precipe J.a saterlanda frisa?

lli bonvenigus^pIi da paêoj^favoraj por Ia platdiêa kaj ra frisa.La neefektivigo de tiaj paiioj montras ke ni ankoraü ne estas tiom
ilip:it,lter?i kiom ni deziras ke al.iaj Êt.to3^estu ... same mon-trigas ke ciu etno travas tiujn rajtojn kiujn si etuatalas. plio
da propraj iniciatoj de la pratdiêoj kaj frisoj certe ankaü êeni rezuLtigus pri da sukcesoj. sed. permesu xe ài parolu pri iomalia aspehto de la minoritata probremo en Germaniô: pri liu ae

"t"i. 
pensan_

te ciam TY E*i statoj ni forgesaE k-e@taj proettonomiaj kauzoj venaq en multegaj kazoj, prefere el minoritataregiono de sia §tato. Dirante ilturkojrt ni ne konscias ke interili estas amaso da k,rdoj, glaboj, armenoj, lazoj, âerkesà3 r.tp.Kiun utilon havas por tiuj ôi tr.rrtrli.ngva posttagmeza i-rrstruado?Tiu êi ekzemple d.emo*straË tio* necesas p"r-rro.ri;i-E#;;;;.
**i.*,it,t
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EEE§. En tiu êi sudtirola trrbo efektivi§is semiaario de Ia rtlnterna-

cia Instituto pri Interetna Juro kaj Regionismotr de La 7L-a
d,e oktobro lis La J-a de novembro L978. Estis prezentitaj pl,uraj rapor-
toj pri Ia situacio de etnaj grupoj en diversaj §tato3, ekz.: rrJugoslavio
- Albanio - Bulgariotr (cru:.ictrr FRG), "Regionismo en Jugoslaviott (petriê,
Jugosl-avio), ttl,a Vaska Lando (sudo) ta3 Katalunio (ekspiinclando) rigarde
al ]-a trispana konstituciorr (Gorgstiagar Hispanio)r ttRegionismo, Federaci-
ismo, Etna Problemotr (Yeiter, Aüstrio), trCipro - Turkiort (Getrein, Gre-
kio), nBalta3 Stato3tr (Gerutis, Svislando), _tfRegiorrismo kaj Protektado
de Etnaj Grupoj en Ia Skandinaviaj Stato3n (Modeen, Suomio), rtRurnanios
(Zathureczky, Usono), trRegionismaj Gvidlinioj[ (Esterbauer, Aüstrio),[Etno kaj Regionott (Sobieta-Caanitz, Svislando], trsud,tirolott (Staatmaÿerr
Àüstrio) Ogi ItLa Problemo de Ia Swiga Suraso kiel. Regionisnra Probl€morl
(veiter, Aüstrio).

eci

LUKSEMBI'RGO. lg 7-anjurnalo
de oktobro tgTB aperis^en Ia âefa J.uksemburgatrlrrxemburger tJortrt f.a êi-sekva proklamo de Ia
leceburga Lingvo:§tata registarot en J.a

Recht a Gerechtegkeet iwwer Muecht a

Gewalt stin.
Um Owend virun eisem nationale Ge-

denkdag invitéiert d'Regirong d'Lêtze-
buerger Vollek, fir zesumme mat der
groussherzoglecher Famill an den Autori-
téite vum Land un déi ze denken, déi dês
Resistenz duurch schwéier Affer an dacks
esouguer mat hirem Lie$ren hu misste be-
zuelen.

lêtzebuerg, de 7. Oktober 1978.

D'Membrq vun der Regirong: Gaston
Thorn, Benny Berg, Emile Krieps, Joseph
\üohlfart, Robert Krieps, Jean Hamilius,
Jacques Poos, Josy Barthel, Albert Ber-
chem, Guy Linster, Maurice Thoss,

Regrrnre, la teksto
diras ke J.a pacoperi-
odo de preskaü ,5 ia-
roj estas dankenda al-
tiuj kiuj kontraüsta-
ris I.a nazian subpre-
madon kaj mortis, ne
revenis aü suferis
por l.a libereco kaj
sendependeco de l.a
Lando. Substrekindas
1a nacia gof'idareco
kaj t.a insistado pri
I.a demolcrata principo,
kiu garantias juste-
corlo La registaro iu-
wj.tas Ia popoJ.on m€-

Proklamatioun vun der Regirong
Déi Period vu Fridden, an deer mer

ewell bal zënter 35 Joër liewen, verdanke
mer zurn groussen Deel denen, déi sech
dër Ënnerdréckong duurch d'Nazië wid-
dersat hun. All eisen Doudegen, all eise
Vermëssten, all denen, déi gelidden hu
fir d'Iwwerliewe vun eiser Frâiheet an
eiser Onofhângegkeet ze sécheren, si mer
déiwe Respekt an Unerkennong schëlleg.

Och haut nach behâlt d'Erënnerong un
d'Resistenz hire \iÿàert, well si d'Wichteg-
keet vun eiser nationaler Solidaritéit ën-
nerstrâicht, an dernieft d'Festhale vun
aIIe Lëtzeburger un eisen demokratesche
Prinzipië beweist, déi garantéieren, dass

nori la mortintojn.
La grandega pl.ùmrJ.to de Ia artikoloj estas germanlingvaj, ke1kaj franc-
lingvaj kaj escepte iuj l.eceburgLingvaj en tiu jtrrnalo.

DONOSTIO. La deputito Francisco Letamendia (tt0rtzit,1, de J.a eLektokoa-
J.icio rrEuskadiko Ezkerrân, J.a B-an $e novembro L978, protes-

te deklaris sian rezignon pri sia pati-aro"ota se§o. Li argurnentis ke Ia
vagka popolo ne povas akcepti Ia restojn de Ia frankismor.sed volas ve-
ran demokration interne de J-a hispana §tato, kaj Ii riproêis at Ia par-
lamenta grupo^miksitar a1 kiu li apartenis, la laüproceduran siJ.entigon
de ].a so1a voôo de ].a vaska mald.ekstro. - La se§on de ttortzix ofupos,
I.aü lastaj rektaj informoj el [Euskad,iko Ezkerrarr, ].a surJ.ista sekvonto:
Patxi Itu*ioz, de ttKomrrnisma Movado de Eüskadiorr.

I"ONDQNq. La renoma organizo ilMinority Rights Êrouprt (Benjamin Franklin
[Iouse, 36 Craven Street, London WCZN 5NG; C.rand.britio) invi-

tas aJ. konkurso: Verku artiJsolon, de ne p1i o1 1.5oo vortojr pri la temo:
KIUJ DElrt,§ ESTT I,A RAiIIOJ DE I"A MINORIIA?OJ?

kaj sendu âio, en tri ekzemplerojr antaü La 31-a de januaro L979 aI ].a
supre menciita adreso (niakomprener €r 1a angla.aü-franca 1ingvo). La
plej bona aütoro gajnos premion de Joo pundoj. (Laü trLE l.tONDEii, o3.1o.Z$)
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Kiam, etl t972, la Àsocio Internacia por Ia Defendo de I.a Miuacataj LiD-gvoi kajrKulturoi (ÂIDMLK), okaze de si-a kongreso en KlagenfurtlCélovec(ttrarintio, Aüstrio) decidis alpreni tiun êi iorolr r.i"i-t."o, sub kiuaperu alilingvaj-formoj, la tiutempe ege malmultaj internacilingÿaj mem-broj de AIDI|LK aüdacis esperi. ke nomo egtas programo. §vid,entiil" inter-tempe ke Ia plei multaj aktiwuloj de ÀIDI"ILK, siÀile kj-el tiuj àe la es-perantismaj organizoj, ne komprena§r la iaterdependecon d,e ].a diversajaspektoj de J-a lingva problemo.
Post preparaj diskutoj dunr Ia AIDMLK-kongreso en Barcelono, âi-g111i",grupeto da integristoj fondisr êr3 ra kataluna âefurbo, ta à5-an-ae sep-tembro t97B agocion sub la nomo

INTERNÂCIA KOMITÂTO POR EîNÀI LIBENECOJ ( TT(trL ).
Citajo eJ' la statuto akceptita samdate plej klare montras La intencojnl
tt2. Agad-princirroi 2-L- La asocio bazas sian agadon sur ra prineipo deae âiu etno en la kadro de iuthonara sor,idarêcoo Lakonsistigaj eJ'ementoi de etno estas La kouor.rnaj d.enaska l.iagvo kaj tra-dici.o. 2.2. La asocio tutmonde
2.2.1. - kol"ektas informojn pri la historio kaj 11una situaeio de Laetnoj; -

2.2.2. - diskonatigas-tiain informojn per êit 3 adekvataj rimedoj, pre-cipe per publicaioj, seminarioj, preregoj kaj àanirestàciàg;2.2.3. - intelrrenas ôe lokaj, regionaj, 3tâta3 t.j iniernaciaj insti-tucioj kaj aütoritatoj por fôrigi aiÀtriàirr".ià11 r;;ir;ü-;fno5;2.2.4. - pledas por la uzado aé 1a interiacia r.iugv" E;;;.;;;-;; ài,rsinteretnaj ri1atoj.
2.3. La asocio kunlaboras È,lr. ê:-u3 movadoj, iastitucioj kaj indivj.duojsur La kampo de batalado kontraü etna diskriminacio, rèstaate tamea
sendependa de kiu ajn parti-poLitika aü rerigia ideologio.rr

La fondintoj de IKEL elektis provizorarn estraronr kiu arpleksas la Iaü-statutan minirmrrnon de 4 personoj: prezidanto - Uwe Joachim Moritz, Stol-berg (rRG), vieprezidanto-- Llibert nuig, Sabadell (Katal.urio, Hispanio)1sekretario - Francesc rbàfre2, Barce].orrol'kasisto - Llorenf u"it{r-il;;-deLI.
La jara membrokotizo eEtas 2or-- gm kaj inkl.uzivas f,.a aboaon de E1NISMO,en kiu aperas Ia oficial.aj informoj de IKEL.
I"a fondintoj decidis ke Ia unua ordinara rnembrokunveno okazu dum la 6t-aUniversala Kongreso en Lucerno, inter ].a 2B-a de julio kaj i" ü"-â"-à;-gusto t979.
IKEL apelaciai a1 êi..5 aktivantoj en La karnpo de etnaj,/].ingva3 problemojt9 iLi rnembriÊu en I}:Et, Iciu ktopodos esti peranto inier la d.u movadoj,tiu de Ia protektado kaj prosperigo de Ia minacataj lingvoj kaj tiu dàIa Internacia Lingvo" -

La laüstatuta sidejo de rI(Dr. estas âe ra prezidanto, do;
Feldstr. 38, D - 519o Stolberg g, F.R. Germanio.

(En n-ro 2o de ETNrst'to estas aldonitaj ta statuto kaj aliâito.)
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Estimataj legantoj, karaj geamikoj,

ma1ofte mi direktas min tie]. êial vi. Evidente, Ia^celo^de ETNISMO estas informi pri okaza3oj koncerneetnojn kaj komenti êion êir kaj ne interesag Ia prôcedo oe pràauxtado detiu ci informilo. Tamenr hodiaü mi ja devas, al-menaü por momento, for].asi
La kutiman .Linion, ôar tiu ôi numero estas divers-punlcte nenormala:

1. êi ampteksas 28^pa!ojn, do preskaü La duoblon de al.ia ru1rêroe Mi
tamen ne nomas §in auoU1a numero, êar tio estus duon-trompo. vi,
aliaflanke ne bezonos mutte kal.kul.i por konstati ke J.a pràdukto-
kai sendokostoj êi-ro5e estas esence pli a].taj. tiu êi l;";;3"
sekve tre senteble Êveligas la rrnormala;rn deficiton de proksimrrme
Soor-- gB (jes ja: okcent germanaj narkoj) 3are. Alivor-ter por
ordiaara ekzistado ETNISIIO bezonus Ia duoblan nombron de abonan-
toj aü ..... J.a jarkoti,zo devug esti 16r-- gm anstataü Ia nunaj
8, -- gmr
Mi kura§as
vi klopodu

tuacion de etnaj grupoj.
aro aü marto L979.

apelaeii al vi âiuj, kondiêe ke vi volas EîfilISMO-n, ke
fari tri aferetoin:

Tuj reaboo., §ir. §irante La kotizon por tg|g.
Enketu êu a''kaü^vi povrrs sekvi la rnodelon de kelkaj
Iegantoj, kiuj ôiujare pagas iom pJ.i o1 il.i devas.
PJ.ej bone, kl.opodu vafbi abonantojn kiel. Êi-3.r"
graod.skrte o, Ioganie -precipe ileter neesperantistoj 14 novajn legantojn
kaj tiel lnrarobligante I.a ital.iaja abonantojnt

2. Se vi opiaias }a entravon iusence rmufJ.anka, kritiki:rda, bgnvoJ.u ne
heziti: Sendu viajn korektojn de perspektivoj ktp., k.j, êiok"o"
sendu kontribua o t o -i n koncerne ]-a si-

planas I.a sekÿantan nurneron por febru-
ï
4

I,
,. Interne de tiu

aparte atentir
êi ta3ereto vi trovos d,u aldoaaJo5n, kiujn boavol.u

La kvazaü-anoncofo]-io pri SEÀ|ÀINO estas farita sub
l-a p1eaa reaponso de ETI{IS}0.
La statuto d.e IKEL, kuq aliliJ.o, kompJ.etigrr J.a in-
formojn donitajn en pa§o 27 k.ai, kompreneble, insti-
gu vi* ur e m b r i Ê i en II(EL. Konsciu ke por vi
kiel gisnuna abonanto de EÏNISMO temas pri 12r-- gm
de jarkotizo!

3:î-îî:""Ïîî"3I3.îl",*'3Hî.i"-"n,îÏ":î:::":":::iiÏËî;3L

ETNISMC! tNFoFlMtLo pnt ETnrAJ rrFlc:EtLEMoJ
Eldonas kaj Uwe Joachim Floritz, Feldstr. 38, D-5L9o Stolberg B (F.RG),

redak'-..a: tel. z 49-24o2-?2356, po§t§irkonto z 2326124o6 Hannover.

ETNISI'IO aperas 3 fojojn jare. lirl êi estas I.a tria nunnero de tg7ï.
Jarabono (kaleadara jaro): 8r-- gB (aü t2 internaciaj respondkuponoj ) .
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