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kaj pl.i da minacataj etnoj insietas
la nepreco de sialingva televido.

ta INSTIÎUTO DE OKCITANAJ
STtDoJ (I.o.S.), Ia 19-an
de januaro 1980, Ianêis Ia
kampanJon nl,a okcitana en
I.a tel,evidon, koj intertem-
pe miJ.oJ da homoj subskri-
bis peticion kiu pledaa por

okcitanJ.ingvaj inf ormo j
en la programo rrRegionaj
Aktua].aJoj" (êiutasa) ;
unuhora programo (âiuse-
majna) pri aktualaJoj;
âiusema3na kuJ.tura pro-
gramo vespera pri okci-
tana poezio, teatro,
kantado k.§o (evidente,
en Ia okcitana lingvo);
kursoj pri J.a okcitana
en Ia J.erneja televido.

T:-u êi-apuda virino evid,ente §ojegas pri I.a venko de
].a neo en ].a referendumo de Ia Zo-a de majo 19Bo en
Ia kanada provinco Kpbekio. La Kebekisma Partio de
êefministro Ren6 L6vesque akiris nur 4o r5 16 por sia
projekto de intertraktado kun I.a federacia regiotaro
de Pierre ElLl.ott lrudeau (teUeti-devena) koncerne
eventualan auÿerenêcon de Kebekio (tamen ekonomie ].i-
gita a]- Kanado). Et l.a 612 milionoj da kebekianoj
rajtis voâdoni proksimume 4r3 miJ.iànoj kaj fakte par-
toprenis ].a baloton 85 $, t.ê. 116 mili.onoj. Lâ enlo-
§antoj de Kebekio estas je Bo g6 franc-devenaj, dun Eâ-
ma procentajo estas angla-devena en Ia regto de la
kanadaj provincoj. En Kanado vivas 23 ri ruil-ionoj da homoj r e} kiuj prokai-
Errrne Joo.ooo egtas lndianoj kaj 18.ooo eskimoj.

Heribert Barrera (êi-apuaa foto), eetro de Ia Respu-
bJ.ikana Maldekstro de Katalunio kaj Teritoria Sekre-
tarior por Hiapanio, de }a Asocio Internacia por la
Defeado de Ia Minacataj Lingvoj kaj KuJ.turojr prezi-
das 1a parl.ame4ton de J.a ttGeneralitatrf . (Vidu kelkajn
detalojà en pa!o3 19 kaj 2o.)

Krome, vi
lêpoJ
CIGAN
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1<cINCtZE E L rrrrr
.e.lônnO. Kiam la 1o-an de rnarto 1980

a]. ].a verkisto Mulud Mameri
Uzu (mezvoje inter Al§ero kaj Bejaia)
dis J.a Longe amasiQinta kolero de Ia

Ia al'§eriaj aütoritatoj malpermesi.s
prelegi en I.a universitato de Tizi-
pri nAntikva kabil.a poeziottl eksplo-

kabilaj atudentoj. Ne eatas troigo
nomi tion ribelo. La kabil.oj, ntrntempe proksLrrtrme lrl mi.lionoj en 6rooo
kvkm, posedas jam ampleksajn spertojn pri ribel.ojr ILi egtis inter I.a J.i-
berigal miJ.itiitoj kântraü-Franeio por-krei suverenan Â,lierion, kaj il.iaj
rrk.roq3ir en Maroko, dum jardekoj, balal.ig kontiaü hispanoj lca3 franéoj. I-û
promesoj de Ia allieria gvidant,aro koacerne samaijtecon kul.tutran Ia kabiJ-oj
àe forgàsis. IJ.i postuJ.àa ke ilia lingvo, unu eI' la branêoj de J.a berberaj
J.ingvoj (proksimume 6 miJ.ionoj da parolantoj en Uaüritanio, Sahaürio, Ma-
roko, Al§erio, Îrrnizio, Libio kaj Egiptio), estu Ia dua oficial.a lingvo de
Et§erio, Sed ia registara programo àslaç precize malar êi ceLag kompletan
arabigon de instruado kaj adminigtraao §iç 1,982 por povi dekl,ari J.a araban
plej maJ.frue en 1985 rnacia lingvotr de Al§erio.

!,!4EAeIq!q. En La Dagestana Aütonoma Soveta SociaLigma Respubliko (parto
de la monstra Ruga Soveta Federacia Social'isma RespubliÈot )

kai en Ia Àzerbaj§ana SSR vivas apenaü duon-miliono da .&.gggi, kiujn jam
delonge kaj simile kiel. aliajn malgranodajn etnojn en Sovetunio minacadasilnaturan aàiriliôo âu inter rusoj (tio piejBrobittas), is ilrter avaroj,
I.a plej granda grupo en Ia Dagesiana ASSR' êu inter azerbaj§anaaojo - Err
aprilo 1980 Ia polico de UgoJ.dar avertis La l.ezgan verkiston Iskarrder Ka-
zi.ev fini sian rtpropagandonrr, kiu konsistas, interal.ie, eL atentigo pri
l-a fakto ke Sovetunio nenieL hel.pas I-a re3.ative ma1multnoobraja etnojn-de
Dagestano konservi sian identecon, sed, tute male, akcel.as La kunfandi§on
de pl-uraj etaoj en pJ.i grandajn unuojn. KazLev memorigis ke en Dagestano
ekzistis en L?LS aukoraü 81 diversaj etnoJ r €n 1915 Bur JZ kaj ne pli oL
11 en 1959. La sama aütoro ripete proponis aI J.a tut3tata parlamento Ia
kreon d.e aütonoma dLstrikto por I-a lezgoj, vane. Se Kaziev estus escepto!
Dum la pasintaj dek jaroj Sovetuni.o peisekutis aron da J.ezgoj: 3u§isto
egtis kondarrni.ta je 15-jara laborado en koncentrejo; miJ.ica kapitano de-
vis pasigi kel.kajn jarojn erx koncentrojo; jur-konsilisto, fil'ologojr ku-
racisto estis kondamnitaj surbaze de pretekstoj, kaj iuj eL il.i estag an-
koraü nun trkuracatajn en psikiatral hospltaloj. t

SÎRASBIIRGO. La plej altranga furekciul.o de edukado en ÀI.zacor rektoro Mag-
nin, dekJ.aris en intervjuor farita de J'a gazeto trNouvel AI.ga-

cien - Der Elsâsseril dum majo 198o, ke en Al.zaco oni minimure disponu pri
du lingvoj, Ia franca kaj La germana. Li opinias ke pl.ej konvenasr por sâ-
vi La dialekton alzacan, bone scipovi I.a germanan, kaj li anoncis ke oni
planas sieteman instruadoa de J'a gernana al eatontaj Lnstruistoj. Tamen,
Li avertis ke -premiso^9" ]".J.erneja- l-nstruado de I.a germana estas k:r.unuet
La alzacanoj deziras §in kaj, due, ke la instruistoj pretas efektivigi gin.
- Lâ asocio ttCercle Renê SchickeLe-Kreisr komentas, en sia presbulteno de
julio 198o, ke la principo de fakultativeco fLanke de I,a instruistoj estaa
neakceptebLa, kaj ke oni postulae devigan studadon pri l'a germaaa fare de
êiu3 estontaj instruistoj. Same tiu êi aaocio atentigas ke neeesat gisteme
praktiki J'a dialekton en la infaavartejoj' t.€. ôiutage minimume dum unu
horo en pIeJ diversaj formoj de l.i.ngva esprimado.

Roetock. En Germana Demokratia Respubl.iko (GDR), simil.e kiel en Federa-
cia Respubliko Germanio (f'nG) I konstateblas klara tendeaco por

refortLgo de Ia ptatdiêa lingvo. En la popoluniversitatoJ de Roetock kaj
Teterow(ambaüe@nordaepn)r€B1978kêj7glgekfr:nkciis
vervaj kursoj pri J.a regiona Lingvo, kiuJn partoprenas homoj eI diversaj
socitàvoloj. Oni ankaü studas sian lristorion, folkloron kaj Literaturon.

i
i
I
I



3
,,,*"?îî;;24/*Ffi fi §;î"

- -\ ï" I a'*"r'*i.jl:tf:-"
, -* 

- - 7 
Arras 

) 
'Ë tl 

__s9

soMME l't - l -- ; .o- 2,\\- § i:*
1:.. 

o'* 
Ànmyin 

' -\"\ f--t - - -\'\-i-r.iirir* u

oo. 1..'., .r,i"os ,, .rili;lËi::îî"i 
F R A Nÿ1 -o-r I .'

L î-t--1.r: 
_i-r-i .,."ü;;..{'oo.-l-t 

., fiËTli,"r" 
ors' 

..i"tt' Io'u, -'ro? j."""'"t" -t7 . soisson r rL--
I 

.o.ro.o.oc 
i 

--"*-î 
âarpanja

-tt--ott--__ L, ,l,'---. -7----a\ i
' :t-:-:-: 

t.- 
..r)j Parizo -j

IO

cIo

xrxxxt âtatliro --I.imo inter francaj departementoj respektive
bclgaj proviacoj

.o.o. lino de ].a pikarda liagvo-regLono

IGiI\It]trIATA ETI\IO:
cA PSKARDO1

Rigardu mapon de !.a eüropaj etnoj, tiaa kiaa prodnktas êtu5 etnirmaj rno-
vadoj: ÿi vidog ke La tuta norda duoao de I.a franca litato estas gigaata
bLanka malsul.o, kvazaü dezertor^traatrekita per Ia oencio rrfranca lingvotr
aü fettfo3e rroil-!fugvott. Tio Sajne implicas ke oiI-lingvo egalaa aL fran-
ca ].iagvo. Mi asertas mal.e ke ckzistac tuta fasko da ol,l-lingvojt Lnter
kiuj l.à franca estas nr,rr unu (parolata en. nal.vasta regiono êirtaü Parizo,
t.e. ea Ia regiono aomata trIle-de-Francert); al-iaj oil-I.ingvoj eltag ek-
zempl'e I.a valàna, parolata ea la sudo de Bet.gio (f)r la nornanda, kai la
pikàrdar pri kiu ni ntrn okupi§oa.
Kutina oplnio estaa ke tiuj valona, normanda, pikarda kaj aliaj oil-a3oi
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estas dialektoj de la franca lingvo. Necesus klare di.finj- kio estas dia-
Iekto kaj kio estas lingvo.^Mi^Btarigas Ia demandon: êutEial.ektorr ver€ ha-
vas lingvistikan sencon aü êu §i estas oportuna etikedo por pravigi Ia
subpremadon de iuj lingvoj? La okcltana kaj l.a eüskera estis iam nomatajttdialektojtti estas strange ke nun Ia okcitanoj kaj eüskeroj senpripense
reuzas tiun vorton koncerne la pikardan aü Ia valonan. Kelkaj difinas lin-
gvon kaj dialekton tiel3

I-a parolentoj de du maleamaj lingvoj ne povas interkomprenili
sen antaüa studado.

- La^parolantoj de dialektoi de J.a sama J.ingvo povaa interkompre-
nf_ga.

Ankaü tiu difino estas kritikinda: Inter malaamaj slavaj lingvoj interkom-
preni§o ofte eblas. lamen, faü- [f, la-pikarda, vÀtoaa ltÀ5 frÀncà estas
tri apqrtaj lingvoj, êar intenkompreni§o inter ili p1ej ofte ne eblas,
malgraü keJ.kaj komunaj trajtoj inter il.i.

LA PIKAtrItrtA LINGiVO-AFIEO
La êi-tuna mapo montras La teritorion, kie oni parolas ].a pikardan lin-gvon. Gi amplekgas Ia francajn departementojn Somme, Oise, Aisne (ambaü
l-astaj sen iJ.ia suda duono)., Pas-de-Calais, Nord (geu Ia flandralingvaj
arondismentoj de Duinkerke./Dun\erque (Zl kaj Hazebroeck/Hazebrouck) -k"j
Ia belgan provincon Henegovio (sen §ia orienta zono). Montri§aa, do, kà
La pikarda lingvo-arêo estas konsideriude pli vasta oJ. Ia franca artrrinis-
tra regiono rtPikardio'r (tiu entenag nur la departementojn Somae, Oise kaj
Aisne). Pri tio ne kuJ-pas, kiel ofte, iu stulta a.rminigtra decid,o: Efek-
tive la regiono tradicie konsiderata kaj konsideranta sin pikarda okupasnur proksimurne Ia sudan duonon de la tuta lingvo-areo. EJ- tio fontae ke
Ia cetero de la lingva regiono havas neniun memkonscion pri sia identeco,pri kio ni reparolos sube.

IAM FLOFIIIVTA LINGVO
En la mezepoko, La pikarda estis tre grava kaj presti§a literatura J.in-
Svor ec multe pli grava ol Ia franea mem. Tamen necesas iom korekti tion
pro parazLta fenomeno: Jam en La tZ-a/tl-a jarcentoj }a franca havis
grand.an prestilon kiel rela 1ingvo, tiet ke Ia t.no pikardaj tekstoj de
tiu periodo neniam estis pure pikard-Iingvaj, sed êiam verkitaj en mik-
saJo de pikarda kaj francàr êrr variaj proporcioj. Tiu fakto eUiigis a].
postaj kleruloj deklari ke ili estag franc-Lingvaj kun kelkaj ttdialektie-
moift ... Konrpreneble, oui povas asertj. mal.e ke iLi estas piJrard-lingvaj
kun kerkaj trfrancismojrr. Entute, do, la debato pri trkiulingvecort de ra
mezepokaj tekstoi ne havas sêncoDo Restas tamen, ke multaj mezepokaj êef-
verkoj entenas ne malmulte da pikardaJoj. Mi citu Ia verkàjn de Jehan
Bodel kaj Adan de Ia Hale (5), J.a rrkantfabelonrt (rfcantefavler) ttAucassin
et NicoLetert, la duonmitologiajn kronikojn de Fellpe Mousket, ktp. II.i
estas kelkfoje pJ.i facile J.cgeblaj de pikard-lingvano oI de klera franc-
lingvano. . .
La pikarda estis uzata ankaü por arlministrado, justico kaj âiuj aspektoj
de la pubJ.ika vivo. Estaa klare kongtatebl.e en tiamaj tekstoj ke ekzistj.s
forta konecio pri la pikardeco de la tuta Lingva regiono. La fama jur-li-
bro rrLe lirrre roisinft en Li].e,/Li].]-e mencias ke oni devas antaü la urbest-
raro nparoli en I.a pikardar' .ü, se oni ne sci.povas âir, nen .Ia riagvo
kiun oni plej bone regasrf (la.uoroj koasid.erinde mal.demokratii§is àepost
tianl). En la pariza univergitato ekzistis mpikarda naciort 1rrrr".1on tiarn
signifis simpLe trsamlingvanarorr)1 kiu kunigis êiujn gtudentojn kaj profe-
sorojn el la pikard-lingva regionoo - Lâ unua akriba atesto pri la ekzis-
to de J.a lingvo estag ].a fama nsekvenco de sankta Eü]"a]'iorr verkita ea la
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miksaJo de Latino, leaeral.aj oiJ.-formoj kaj pikar-
dismoj.
trIE LA M E ZÉ,P O}<A LITE trIATIJ FI ILO

AL LA MOEEFIT\IA TFATÜa,oT
§kde Ia 15-a jareento, tiel êie en La fortilauta franca Êtato, la lokajlingvoj malaperas eI Ia adninistraj kaj literattraj tekstoj. àekvas bonekonata Procezo! kiu faligas ilin Gis ta stato de ttpatüaort (4)r sen iu ajnoficiala statuto kaj eô konsiderata de siaj parolantoj kie]. forjetend.a
baf.asto.
La nuna situacio ectas kornpleksal
Kiel mi jam menciis, ne ekzistas konscio pri la J.ingva kaj kultura unueco
de Ia tuta lingvo-areo. Nur Ia tri eudaj departementoj agnoskas sj.n pikar-dai, dum Ia du aliaj (Nord kaj Pae-de-Ca1ais) perdis êialr memhonscion. Tiudisspliti§o veriiajne foatas eI la periodo, kiam nur La suda parto aparte-
nis al" la franca titatol dunr J.a nordo ectls hispana-nederlaad.a. La 19-a-jarcenta industriigo koncernis preeipe Ia nordon kaj provokit rapidan de-
kadencon de la tradicia civilizacio, dr:r J.a gudo restie pli agrikuJ.tura.
Nun tiu dueco ankoraü pligraviQae, ê* I,a sudo estal ekonomie turnata aLParizo, kaj J'a nordo al Ia urbego LiJ.ê,/LilJ.e.
La J-ingvo eetas parolata de pli kaj pl.i malmultnombraj homoj, precipe enIa kamparo kaj precipe d,e maljunuJ.oj. En J.a urboj Êi ég" rrinci§is aa5
!3rfrotc pluvivas aur sub la forro de kelka3 vortoj aü sintaksal foruogen §enerale franca lingvaio. Ekçiqtâs ecceptoj: Kelkaj regionoj koneervislingvon pli prrran, pl.i vivaa, eê ôe junuloJ. -
En tiu pa'Ioramo mi^Preterf.asis la belgan parton de J.a lingvo-areo, la pro-vincon Henegovio, ôar §i prezentas apartan gituaciono Tie nun forie reaas-kigas pikarda konscio, dankl al I.a strebado de grupo da junaj poetoj kajkautistoj (aparte peneiindag la Ilenegovia Konitito por pikaràa-Aktivado,
CHAPIC)I.an*aü dankr a! La laboro de La dialekta sekcio de la Kulturdomode 1orn6,/Torrrnai. Nun âirr3 enloiantoj de I.a regiono konsciag ke ili estagpikardoj kal ne val.onoj. îiu pozitiva evoluo eÀtis verâa5nc favorita prola fakto ke tiu regioao estas ekouomie gubevoluinta kompare kun I.a ceteraYalonio kaj Flandrio: Difini sin piJcardo estas manlero protesti kontraütiu situacio.

KAJ M (fFIGi^qü E
Pikard(ist)a movado, arrkoraü marforta, naskilia, kai âi +. povas nepl'u-kreski. êis antaü teuca5 jaroj eksktuzive kulrura (uj-eâ-";i;;r;it"t"-
catt)r^êi nun eniris ta iojon al potitiki§o. signà à.-tit evoluo estis ranaski§ot anteiù du jaroJ, de Somera Popola Pi.karda Universitato, kl.u êir.-
iare organizas- dutagan segion (en MarVMaroeuil apud Aro/Aruas en L928,kaj en Cvocan/Quevaucampa en BeJ.gio, ên tg?g).
La celo estas pritrar<ti en altnivelaj (fa3 francU-agv+j ) ktrrso5 Ia vivon
de ].a regiono -kaj de la ptkstda kul.turo. Tanen montri§is ke la vortojtrPSPo1att kai trunivergitatorr estas nal.faciLe agordebkj, kaj tiu iniciatotuEig nur malmur.tnornbran (ion pll ol coat) eliton ...-plêjtarte ne-pjJcard-
Iingvan!
Nova iniciato estos ta Lanêo de regiona gazeto redaktota parte en la pi-
karda. ôi provoa pritrakti aktuakjn temojn tra J.a prismo de regionismo
kaj servl kiel l.igilo i-ater êiuj pikardoj.
Nun La êefa tasko, kiu kuâas entaü La pikardaj aktivuloj, estae renaskigipikardan konscion en la regiono t{ord,/Pac-de-Calais kiu etendi§as inter Ladu-jan koasciigitaj regionoj Pikardio kaj Heaegorrio. Por tiu èe],o la rrBou-
viêI.e canctrontr (nova kanzono) po\raa esti trafa armilo. Nur kiam Ia tuta
regiono estos retroviata sLan identecon kaj urrrrôcan konscion eblos starigi
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fundamentajn demandojn: Kiun statuson doni al Ia pLkarda lingvo? ô* t"*.-
igi Ia belgan kaj francan partojn de Ia regiono? Kiun Lokon 1a pikarda re-
giono harnr en morgaua EtrroPo?

Jen specimeno de pikardaj lingvo kaj moderna literaturo:

tT sieu 16 so]'â]- èsqural nwi

j6on.ne min
àt pèq,re rd in.ne s6cwa rd wrê
rn6s san guèrti.n pou ti r I rarder

ti t t sieu Iê solèI èsqur aI nri
16 ronche i canpte 162 invie

1ê batante ouvère suL orache
conne in.n€ guêtrole san carnarin
ète dira 1ê nmin san mintir

De: Pau]. Mahieu (torn6,/tournai) r
eI: fti va vnir in oziêort.

France:
îu suis l.es soJ.eiJ's jusqurà J.a nuit

jeune main
à J.a pêche de quelque chose de vrai
mais sans panier Pour Ie garder

toi, tu suis J.es soleiLs jusqutâ J.a nuit
J.es ronces font'e:<ploser les envies

les volets ouverts sur ltorage
cotalqe une cage §ans canaris
tu diras les lendemains aâns mentir

vi sekvas 1a sunojn §is I.a nokto

Paul Matrieu estas unu el J.a pJ.ej
interegaj poetoj verkantaj en I.a
pikarda. Li estas ankaü resPou-
deculo de la dia].ekta sekcio de
J'a Kulturdomo de Torn6,/lournai..
Lia teksto entravas keJ.kajn fran-
cismo jn:

1€ (france: Ies) anstataü ch6;
so].ê]. (france: soleil) ansta-
@;
min (france: mai.n) anstataü
Eall.ye i
orqchq (france: orage) ansta-
TAlfEnul
nmiq (france: demain) anstataü
ltrtrârl.Ye au dnan.Ye.

- -

Tiu mallonga teksto prezentas
kelkajn tipajn origi-aa1ajn traj-
tojn de I.a pikarda lingvo:

Konservo de la lrkll-aoDo de Ia
Iatina rrca[: 1at. tlpiscarr - pik.
rrptquetr (prononcu: pek) france
rrpêchert (pr.: peE).

Konservo de la lermandevena
rr1g'rr (pr.: ü): !ern. rrr*6"6§rrtt
(komparu la germanan [wartenrt)
pik. ttrarderri (Pr.: üarae) - fr.
rrgarderrt (pr. ; garde).

Evoluigo (pal.ata1igo) de la
Latina.i ttce" cirt aI ttctr8, chitt
(pr. r Ë., âi) : lat. 'rruruice(m) 

tt

pit . trronctrert (8":: 163) - fr.
trroncêrl (pr.: rôs).

Evoluigo de l.a latinida sTupoItênn aI ninn (pr.: E), a* iàl
rezuf.tas france rtellrr (Pr.: â):
1at. rrmentiri/mentiret! - pik.
nmintirrt (pr.: m6tir) fr. tr6sl-
tiril (pr. :- mâtir).
- Inf1uo de la lermana: rtiR.ne
s§cratr .(pr.l En seküa) kier ger-
Eane tteine Sachert.

Mu1taj nazaj vokaloj: Pik.
ll .i 6on. ne I in. ne , conrne tt ( Pr . :
1à6tr. ârr. r6n) - fr. ttjeuner uttet
Ëoîràtt (pr.: 36lr, ünr kom).

iuna mano
ËiÊxapte serâanta ion veran
sed sen korbo por konserwi §in

vi sekvas La sr.rnojn lis La nokto
Ia rubusoj ekspJ.odigas l.a dezirojn

Ia Êutroj mal.fermitaj aJ. Ia fulmotondro
kvazaü ka$o sen kanario
vi diros I.a morgaüojn sêrunensoge

(Oaürigo el Ia dekstra kolurrno:)
Tipaj dif tongoi t -tt 

j6on.ne r sgl?o'
Ean.yerr (pr.: iç-9or soleor maj).
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Noto.i (koncerne
( r ) Pri prec jze,

J-ingva.

Ia artikoJ.on rrlgnorata etno: Ia pikardojtf )
en Yalonio, sen §ia okcidenta parto, kiu estas pikard-

Necesas bone precizigi titrn starpunkton, kiu rekte kontraüas Ia kuti-
majn opiniojn pri Belgio: ta franca J.ingvo en Valonio estas ekstera,
imperiisma lingvor la .Iokaj J.ingvoj estas La valona kaj Ia pikarda.
Antau nelonge studo montris ke komence de La Zo-a jarcento 9o 9( ae la
vilag-konsilantaroj .Laboris en tiuj J.okaj J.ingvoj. Nun aperas movado
en Valonio kiu celae anstataùigi Ia francan per 1a valona kaj J.a pI-
karda kiel oficial.aj 1ingvoj.
La nefrancaj J.olcnomoj estas prezentataj êi tie gub il-iaj formoj indi-
gena kaj franca.

(2)

$')
(4)

Lia nomo estis franeigitas Àdam de J-a

Mi kura§as enkonduki tirrn neologismon,
kiu entenas fortan aô-nuancon ma1e a].
esti pJ-i-mal.pJ.i objektiwa.

Ha1le.
surbaze de l.a franca flpatoisrt,

Ia vorto rrdialecte[ kiu ce].as

A1ain Dawson, Aro/Amas

MALFFIUA VENKC]:
LAETOtrIKOIUTtrIAKTO
€71 LA GiFIOENLANI A
L,a legantoj de E?NISMO eerte menoras nian konclzan
raporton pri Ia laborkonflikto en Ia pJ.rubo- kaj
zinkominejo nNigra An§elotr de llarmoriliJ<, 5oo kÀ
norde de llolsteinborgr GD Groenf.ando. (Vtau nümê-
ron t8 de 22. 03. t97$t p. 2.)

EI. intertraktadoj kun 1a dana entreprenista orga-
nizo nun reztlJ.tis, ke kelkaj eI I.a postuloj de J.a
groenlanda Laborista organizo GAS estas plenumitaj.

La dana entreprenista organizo rezignis pri Ia pos-
tuJ.o ke oni faru §eneralan reguJ.adon por tuta Gro-
enlando antaü o1 iari kontrakton pri ia laborkon-
diêoj en la minejo en Marmorilik, kio signifus
pl.ian prokrastou kaj fortj.ron de J.a afero e1 J.a ma-
noj de J.a koncernataj dungitoj. Grava venko estag
ke oni grrkeesig ke la laborkontrakto iuter la gro-
enJ.andaj laboristoj kaj l"a dana entrepreno (en Gro-
enlando! ) estos skribita en ].a lingvo de Ia ].ando:
en J.a groenlanda. Parto de La laboristoj forpeJ.i-
taj sekve de Ia strilco en t9Z7 ( ! ), inter kiuj êÉr-

tas la konfidenculo de la laboristoj strikintajn Hang Llwatr/o, estis re-
dtrngita de la entrepreno.

Tiuj atingoj signifas tamen nur partan venkon super fremdu1a aroganteco
kaj misuzo de ekonomia potenco. Gravas ankaü la ati^ugo de pl"ia mànrkonscio
pri propra valoro kaj potenco fLanke de J-a groenlandanoj.

La aütonomionr^kiun Groenlando §uas depost J.a 1-a de majo L97g, J.a enlo-
gantoj, kutimi§intaj al okcidentstilaj demokratiaj procedoj pere de La
danaj bal.otoj ktp., tuj firme ekregis rtr@rtro (Kompanr ETNISIiO-n 22, p. 15.)
Ne sol.vita ankoraü egtas J.a ekonomia bazo. ObgtakJ.as precipe J.a problemo
de suvereneco pri Ia propra grundo kaj ties ekspluatado. Pri tiu punkto
Ia danoj rezervis aI si veto-rajton ... Dirk Hil,komnea
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RAPORTO DE ME}î\TIDINTO RICHARD ARENS

ACE(]J
MOtrITIGIEJOJ EN PAFIAGIVAJO

(Oairrigo e1 n-ro 25)
Pro tio ke Ia API petegis min âiel ajn peni por peti indianan terparton,
mi trovis min , kvankam nevoLe, paroJ.i pacige. Mi diris aI iLi ke tio
kion mi vidis pri indiana vivaaniero dum mia mallonga vizito en Paragvajo
ne estas tieJ. malbona kiel mi atendis, kvankam estus gravas distordor Eê
mi ne dirus ke kien ajn mi iris mi trovig indianoJn guferantajn kaj roor-
tantajn. Ne, mi ne vidis homâaeadon koutraü inAiàno3 ja plibonito f1an-
ke de J,a paragwaja regosiatemo - sed mi vidig mr1tajn evidenti§ojn de in-
diana sklaweco. La respondo aJ. tiu âi delcJ.aro estis ma.lgaja siiento, kiun
sekvis pasiaj atakoj fJ.anke de generaloj kaj adjutantoj kontraü la kual.a-
borantoj pri J.a libro kaj kontraü mi.
Generalo Bejarano rapide subtenis La takgon de generalo Gonzâlez pri oi:
ke mi estas sekreta konunisto. Frapegante I.a tablon per La pugno por em-
fazo, li kriis ke I.a pretendo pri genocido en Paragvajo egtag ttmensogo,
korm:nista mensogo, diabla mensogorr. Liaj kunlaborantoj civile kaj unifor-
me vestitaj kapjesis kaj aspektis dece koleregaj. P1ie, Aaürigis generalo
Bejarano, fingromontrante aI. mir Ei evitig êiun okazon renkonti l.i:e nal.-
graü Ia muJ.taj petoj kiujn Ii farig aJ. Ia uaona ambasadejo. LJ. estig pre-
ta de Ia komenco klarigi aJ. mi la ral.suprecon kaj sovalecon de-Ia india-
noj. Aataünelonga ekzemplo ectis atako de ll-jara indiana sova§ulo aJ.
bl-ankhaütu3.iao por kiu I.a indianeto laborLs en Asunci6n. HNunrrt diris La
generalo, "mi iios kun vi aI La ôefsidejo de mia organLzo, kie vi havos
nenian ajn dubon pri ekzistantaj realêcojotr Generalo Bejarano ekstaris
akompaaate de siaj civil.aj l.akeoJ kaj diversaj arueaj adjutantoj. Mi res-
tis sidanta kaj respondis ke mi ne iros ien ajn krom aL 3.a usoaa ambasa-
{ejo kie oni atendae nia kaj poste aI La flughaveno por trafi I.a fl.ugna-
Sinon reen aI. Usono en f.a posttagn@zot nÿi diriElrr respondig general.o Be-
jarano, t'ke paragvajanoj estas nnrrdistoj.n rÀIerr mi diris, *mi estimag
paragvajanojn kieL i:rter I.a plej êarmaj homoJ kiujn neL iam aja renkontig.tt
Generalo GonzâLez ekdirigi rtYia pardonpeto eÇtas tro mal.frua. Yir kiel
gasto de Ia paragvaja registaror-oal.puiigic ôi.lr honoron.rt Mi respondis
ke prizorgo flanke de I.a paragva{a regiotaro pfl La i-adiana enJ.o§antaro

â

pol rsr esti faciLe esprimiüa per ôesigo de Ia gkJ'aveco. Mi precipe rapor-
iis re"konti§on kun Èvar indianoj kilrj ek].avilig nur du semajnoJn antaütis renkonti§on kun kvar indianoj kiuj ek].avi§
nia renkontiÊo^ kai al.donis: [Kie egtis La oronia rerkonti§o, kai qldonis! rKi; egtis La pçàceso kontçaü Ia sklavigan-
toj?rr Sed ne estig-eô nur oadeto de interes-ilo pri tiu âi temo, por nê
paro1i pri farado de notoj kiam ni proponig doni Ia nomojn de la cklavi-
ganùoj aI. la armeaj kaj civilaj sinjoroj kiuj persistis subteni sian ho-
IlOfOIlo

Ekstarante por foriri ui ne sciis, âo mi foriroE sola aü nelpe de arnita
eskorto af. I.a enket-gekcio. §ed Je nia rurprl.zo estis rutinaj nanpremoj.
Oni diris aI' mi, en severaj militi.ataj tonoj, ke mi j.nforau Ia annerikan
publikon ke I.a paragvaja ràgictaro anas oiajn i.ndianojn kaj pro tio §i
persistas relokigi il.inr^kaj p1ie, ke oni atendog mian raporton en Para-
gvajo kaj ke oui studos liin nepre kun atento.
Se !.a celo de mia voja§o aI. Paragvajo estig konvi.ulsi nin pri^tio ke la
stato d,e La indiana vivmauiero pl.iboni§is pro ia aja kialo, §i ne estis
sqkceao. Mia vidpunkto pri iadiana virrmaaiero en Paragvajo egtagr faktet
rulte pl,i pesimista post kiam mi veuis kaj vidisr kai La fakte ke oui se-
vere gardis nin - vastaj areoj de Paragvajo eetis ma1perneritaj al ni -
tute ne helpis. Mi tralrtu miajn koustatojn dunr Ia voja§o laü ordo de ilia
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La libro priskribis homêasadojn kontraü Ia aêeoj. ôu mi vidis homôasoJn?
Ne. Tamen, mi ja vidis postvivantojn de J-a homôasadoj efektivigitajr in-
teralie, fare de la malbonfama homôasanto, murdisto kaj skJ.avigisto Ma-
nuel Jests Pereira. l,a postviwantoj, kiujn rni vi.diel est5-s êe J.a ftCoJ.onia
Naeional Guayakirr.^KieI jam dirite, iLi faris plenajn kaj sangajn rêpor-
tojn pri sia kaptigo kaj transloki§o fare de Pereira.' Ili montris ].a ci-
katrojn sur^Ia korpoj faritaj de }rakiJ.oj, kaj iJ.i parol-is pri tiuj kiuj
neniam levi§is post homêasadà ta5 pri tiuj kiujn oni transportis ire ma1-
proksinen per Ia vetr:riloj de J-a blankhaütuto5. La paragvajaj oficial.uJ.oj
ne intervjuis Ia atestantojn por akiri il.ian el.diron en tribunal.o. Onl
lasis ilin por putri§o. Same pri iJ.ia atestajo. AJ. atestantoj kiuj provis
interkonsontite atesti pri--J.a masakroj kaj pri J.a identeco de la krimfa-
rintoj.r. anrtaü paragvaja3 aütoritatuloj, oni minacis per morto. Kelkajn
oni laülitere fortimigis de }a usona ambasade3o por Èe tia informo ne
atingu Vaâingtonorlo Ne estas indiko ke 1a Eksterlanda Fako intervenis 6n
la turmentado de individuoj kiuj celis komuniki§i trrn nia registaro. De-
klaroj fJ.arrkg de kredinda-j informintoj pretendis ke nPac-Korpusajrt volon-
tuloj almenaü en unu antaünelonga afeio ja provis mal.eb1igi àf j.nformonto
kontakti la usonan ambasadejon.
Estas vere ke la Pereira-regado srrper ].a ttColonia Nacionalrt forma].e fini-
âir ô:-rtaü 1973. Pereira, tàmen, ricevi-s permqson ekJ.oli en priopra pJ.air-
tejg, kaj oni eervadas aI Ii aêe-indianojn. -La bieno estas nun mal.fermita
at êiu3 vizitantoj, setl mi el.ektis ne vidi §in. Estas klare, tamen, ke
Pereira maljuni§as en J.a komforto de duonemèriti-§o kaj-ke la paragvaja re-
gistaro ne kulpigas lin baze de Ia atestajo ae anras-buôado, turmentegado
kaj shlavigo, kiuj estas ja evidentaj. Ekzistas onidiroj ke li raportas
aJ. la ministro de defendo kieJ. konsilanto pri indianaj aferoj eâ se
generalo GonzâLez forte dekJ.aras ke Pereira tute rompis êiu;n J'igojn kun
Ia paragvaja armeo.
Mi interwjuis aôe-indiârron - ekster }a rezervejo - pri homêasado. Kaj Ii
diris aI mi, kun J.a ku1tr:re ko4diêita rideto pàr 

"r-iti afJ-ikti aüskul,tan-',
tojn, kieJ. Ii kaj grupo de Jo âceoj, kantante'âirtaü faSro kiun ifi kon-
struis en §angala arbaro, estis atakitaj-de bJ.oukhaütuloj (en manorro
evidente ,àrgè*e planita) kaj fa].igita5-êiurtanke de parito3. Preskaü
êiuj estis màrtisitaj, inkl.uzive de J.a edzino de mia informànto. IJ.i aü-
dis pri homêasadoj antaüer sgd provis ne kredi tion. Tiunokte 1i kaj lia
aro àa indianoj subite trovi§is êirkaüita; de bJ"ankhaütuJ.oj kiuj pafadis
aI ili. Kun voêo konstante senesprima, kun viza§o konstante ridetantgr I-i
klarigie kiamaniere Ii forkuris. Li portis unu eI eiaj infanoj kun si dum
Ii forkuris tra la arbaro.
Dunn Ii parolis, Ia senesprimeco de J.ia voâo kelkafoje sonis kiel subrido,
kelkafoJe kieJ. histeria rido. ôi.r, tamen, J.iaj okuioj respegulis konstan-
tan mal.§ojon kaj rezignacion, ma1ofte vidi$is êc nur lumeto dg apelacio
aI J.iaj aüskultantoj. eu li raportis tiun êi masakron aI J.a aütoritatuJ.oj?
Lia respondo havis J-a paciencon de plenkreskulo kiu respondas aL demando
de infano, sed por J"a unua fojo Ia senesprimeco en J'ia tono estis malfa-
cile regata. trDstintus treege dan§erer" Ii respondis pere de tradukisto.
ôu Ia indianoj de Paragvajo estas sktavigitaj? Mi intervjuis membron de
la paragvaja burokrataro (mi ne identigu l.in) kiu raportis ke ugona Novlj-
Triboj-misiistor nomita Robert, akiris loo indianaJn sklavojn en L97r. ôi
tiuj sklawoj l.aboris por Ii en fora parto de J.a norda Cako. Kaj alia in-
formanto, indiano, diris al.^mi ke posedanto de grandbienor Jos6 Dolores
Pereira, partoprenis en homôasadoj. Li nrrn travas junan indianan sklavinon
kaj rifuzàs reiendi 3in at âia raiiJ.io mal.graü êiuj petegoj. Li l.o§as
proksirume 9 km for de ].a indiana koLonio de Larre]..
(Bt: AKuIESASNE NoTEs, printerpo L978; tradukis: Roan U. orloff-Stonel

daürigota en ETNISMO 25.)
*,ltttrr*tt*
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Ande Gaup (maldekstre) kaj Mikka1 Dira (dekatre), rêprêzcn-
tantoj de 1a intersamea agadgrupol du.m gazetar-konferenco.

}<[fI\ITFIAÜ SAMEOJ:
ELEKTtrIO AÜ BOACOJ ?
Enviindaj tiuj J.andoj kiuj havas tiora da rrpursrr energio en siaj montojkai riveroj ke_ ili Povas produtti la plejmulton de Là necesa energio per
eLuzo de la faJ-anta akvo! Sed trompas la unua vido. En Sved.io, ki; gro-dulctas pli o1 7o % de la e].ektro pêr siaj riveroj, sed havas preskau ne-
niun karbon kaj petrolon, Ia demando de nukJ.ea energio minacis faligi re-gistaron. Sed. ankaü akvo-energio ne estas senprobleàa. Fortaj grupoj pro-testas kontraü la detruad.o de la naturo per tl grandegaj akwo-rezervejoj,ki-uj dronigasr §Yt. kun Ia libere fl.uantàj riveroj, aàpletsegajn .reojn-'da praa naturo §is nun uzata ltnlrn de Ia gregoj dÀ vagautaj ùoàco3. Kionmultaj ne gcias, 

-estas Ia fakto ke tiuj boacoj ne estag bestoj sova§e vi-
X]n1a5r- seg_posedaio de anoj de popolo kiu 3aà ae jarmi]'oj viias en tiuci lando. PIL §ustel IIi iam posedis la tutan teriiorion àe norda Skandi-navior kai Ia regionoj kie ili nrrn viyas estas iJ.iaj lastaj rifulejoj,kiujn oni lasis al ili post kiam ili egtl.c forpelitàj de tà pti ietundaSregionoj de sia teritorio. Se onj- forprenâs de ili tiujn ].astajn regio--nojnr tiel dirag ilial reprezentantoj, tiam oni neaiigas ilin tiet popo-
f-on.
Spite aL tio ke Ia koncernaj âtato3 Svedio kaj Norvegio garantiis al iliIa egtadon ea Ia plei malfekundaj regionoj, nun ninaèas la lasta bato kon-traü Ia ekzisto de la sameoj kiei etia ka3 kul-tura rüruo. Jr:raj procesoj
ne helpis kontraü-Ia pli fortaj socioj. Nur restas obstaElaao-a!-ài,ri mi-nacaj aktivecoi aü morto kiel popolo kaj cedo al asimifiio en la skandi-
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naviajn sociojn, kun Ia detruaj kon-
sekvencoj kiujn tio hawaa por J-a in-
dividuoj.

La registaro de Norvegio pJ.anas kon-
strui akvo-rezervejon, kun centralo,
en Ia centro de J-a viræegiono de Ia
sameoj, Ia regiono de la rivero Alta.
La sâmea urbo l{asi egtus tute subak-
vigita. Yojkonstruado kun pl-i inten-
sigita trafiko, la bruo de Ia pezaj
konstrumaÊino3 barus aI êirtaü- 3o.àoo
gis 4orooo boacoj gravan apacon por
pa3tado, kie ili ankaü naskas siajn
idojn. La altigitaj temperaturoj pere
de la grandega akvo-rezervejo vapori-
gus sufice da akvo drrm Ia vintro por
kaüzi gJ.acian surfacon gur Ia ne§à
mal.ebligante aI Ia boacoj el.fosi la
raran vintran man§ajon. Spertoj en
Svedio tion pruvâso

Sameaj aktivi-stoj ntrr tre maJ.frue kaj
pli-mal-pJ.i hazarde eksciis pri J.a
konkreta komenco de Ia laboroj kaj
tuj^orgauizis baradon de la vojoj por
Ia sargautomoblloj, kiuj venie por
komenci J.a prepar-Iaborojn. Norvegaj
policanoj forportis kaj regietris La
sidstrikantojn kiuj rezignis je uzo
de perforto. Eskal.ado minacig. liam
junaj sameoj sub gvido de Mikkal. Eira

decidis al.ian taktikon por atingi prokraston kaj jr.rran trakta«lon d-e Ia afe.

IJ.i vo3a§is J.a longan vojon suden aI J.a âefurbo kaj konstruis tendaron,rek-
te antaü 1a norvega parlamentejo kaj komencie fasti. Precipe graÿa .estas
por ili, kiuj neas uzi aktivan perforton, I.a vekado kaj atenti.go de Ia pu-
bJ.ika opinio en kaj ekster Ia lando. Tiu taktiko precipe tial ne estas
sensanca, car Ia skandinaviaj landoj tre akcentas al Ia ekstero Ia presti-
§on kieJ. demokratiaj, tol-ereàaj kaj homamaj Êtato3. Mikkal. Eira sukcesis
p.r intertraktado aé-fa registàro pro.esis-prokraÀton de J.a laboroj en Ia
Alta-regiono je ses semajnoj kaj traktadon en Ia parlamento. La sameaj re-
prezentàntoj iioIr taksas-gràuda-venko. IJ.i tamen.ne endormi§is, sed uàas
Ia tempou poi fari informàn kaj helposerêan vo3aion tra la ska.dinaviaj
landoj por aktivigi J.a opinion kaj ôrganizi^heJ.pon, ankaü por akiri tre
bezonatan monar!, subtenon. Ilian inform-voja§on finance subtenis rrlnterna-
tional t{ork Group for ludigênous Àffairsrr (rtlnternacia Labor-Grupo por In-
difienaj Aferojrt; ôefsidejo: Kopenhago, Danlando), kiu sin okupas pri tiaj
problemoj mondskale kaj kiu estas, cetere, subtenata de Ia norvega minis-
terio ori ekster].anda i af ero.i.
Por interesatoj jen l.a adreso kaj kontonumero de tiu âi organizo:

INTERNAÎIONAL IÿORK GROT'P FOR INDIGENOUS ÀFFATRS

Frederikstrolms Kanal 4 A, K/BENHAVII Kr Danlando,
Postgiro 41,7ggoo, celo de la pago: Itmârket Samernerr.

(foto taj mapo rrpruntitajrr eI la dana taggazeto rrlnformation'!, 26.1o.79.\
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La'veneta llngvo estas parolata en la sep
provincoj de J.a regiono Venetio kaj krome
én diversaj zonoj de ta êirtaüaj provincoj
de Mantova, Tbento, Pordenonê; Udiner.Go-
rizia kaj Triester same kieJ. en keJ.kai Io-
koj de Ictrio kaj Dalmatio (Jugoslavio).

VEINETOJ
trLa nathi6n veneta, dapô de
75oo ( tremiilethincoethento )
ani de autogoerno e de ti-
bartà, dapô derl orgàn Napo-
le6n, la ga cognosest eL
goerno co | 1 pêjo ma dtrusto
e kilibrà ae i Ostria e ttl
ani de indhustithia, frac6r,
violenthe e robament tal-
giani. I Talgiani i ne ga
faxêst strusiàr e patl.r Ia
fan co stêore e robarl.e bes-
ciali, i ne ga portà kive
tre olte de pl, soldài € câ!-
buni6ri ke no fa i Ostriaci,
i ga faxêst scanpàr dhene-
rathi6n de Veneti te ila
Franttra, le Meriker ila Os-
tralia ethetral i ne ga do-
nà do goare mundiaili e ant-
re de pl. cèe, e1 Vajont, Ie-
j6n de mistri tal-giani ke i
ne fa renegàr i nustri veci,
la nostra thoca e ita nogtra
ilengoa; i ne ga sconto la
nostra storia e i xe ncora
drio a gtrucarne.
Aac6i a cogne dirghe r AO t tr

(81 entonduka teksto okaze
de internacia kunveno en Co-
nejàn./Conegliauo, 2c,. /25.
09. L979.,
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La ttVeneta Fi-lologia Societorf (Via Oaso PartecipazLo, t7 Lido di Venezia,
ftalio), ali§inta aL J.a I.A,SOCIO INTERNACIA POR IÂ DEFENDO DE l,A MINACATAJ
LINGVOJ KA^I fUltUnO.f tt (AIDMLK), k].arigas en ital.lingva broâureto ta histo-
rian fonon de Ia veneta J.ingvo. (Franco Rocheta, rrl,a lingua veneta'r, t978t
Z paêoj) - tie oni legas ke Ia veneta lJ.ngvo estas J.atinida, evoluinta sur
J.a bazo de Ia antikva veneta lingvo kiu ekzistis jam pli o1 1.loo jarojn
antaü nia erao. La veneta lingvo estas uriu eJ. la fontoj de la malfrue nêa-
kita lati-na lingvo, kaj tio kornpreneblas se oni konscias pri J-a fakto ke
venetoj eJ. centra Eüropo migris en pl.ej diwersajn regionojnr kion pruvas
aro da arkeoJ.ogiajoS. '

Dum grandaj partoj de J'a Mezepoko kal Ia Moderna Epoko, Ia ÿeneta ltespu-
bJ.iko Ludis elstaran roLon en la po1itika kaj ekonomia hi.storio, kaj tiam
Ia veneta lingvo estis La oficial.a J-ingwo de tiu regno.
En J.a pasintaj du jarcentoj, Ia influo de I-a nitaJ.arr li.ngvo pli kaj pli
forti§is kaj parte difektis I.a l.ingvan personecou {e I.a vêneta. Tamen, Ia
Venetà FiloJ.ogia Societo asertas ke nuntempe tiun êf lingvon parol.asr €D
J,a kamparo kaj en urboj, I-a ptej granda parto de J.a enlg§antoj, kai Ia VFS
mencias kieL nombron 5-mil.ionojn àa venet-lingvanoj. Laüdire konstateblag
kreskaata mem-konscio de La veneta etno.

**t***rt+t
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La 2/-3re 6. ohtobro t979 la prezLdentino de ].a Eüropa Parlanento,
Simone ÿeilr pfrtoprenis, kun 2.ooo persoa.oj i'.rter i].i cigareoJ
el 1o eitropaj Êtato3 -r mauifestacion en 1a iama koncentre5ô trer-
gen-Beloeu (l.ater Hamburgo kaj H,rnovrol fnq) memore pri Ia 5oo.ooo
ciganoj murditaj dum l-a na,zia têroro. Simone VeiJ., kiu estis mem
enkarcerigita en Bergen-Bel.sen, kaj pJ.uraj repr€zentantoj de ciga-
lai organizojr de registaroj kaj al.iaj inetitucioj same kieJ. de 1.a
Ceforganizanto, rrSocieto por Minacataj Popolojfl (Stlp), a]'parolis
La Ceegtantojn. La eho en la amaskomunikiJ.oj estie tre amp1eksa.

Ne estis êiam tieI. Dum tri jardekoj post J.a fino de la nazia re§irno en
FR Germanio oni §enerale neaàig agnàati La evidentan fakton de gànocido
praktikita fare de I.a nazia Êtato kontraü J.a ciganoj, kaj 1a plàj alta
tribunalo de FRG eâ deklaris J.a paâojn de J.a l{itler-registaro koatraü la
ciganoj trkrim- kaj spionad-preventajtt, do tegitimaj, faüfe§a5, tie]. ke ].a
poatvivantoj ne porrlr postuJ.i korpeasojn (tiajn FRG pagis aI. Izraelio) t
Aakoraü kutimas J.a malpern€so por ciganoj uzi kampadejoju en FRG. L" â.-
nerala sinteno de Ia soeio gormana restas rifuza, malbonveniga koncerne
ciganojn. La municipaj ofieistoj kiuj forpelas aaoju de tiu ôi etno eI.
La lokaj terenoj eupozeble eaprinas nur J.a publikan opinion. Eventuale
raportoj en televido, radio kaj gazetaro pri ciganaj problemoj kaj la tre
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interesa rtMuzika lrestivalo por Ciganojrt, La tï-an/!4-an de oktobro l9Z9
en Darmstadtr FRG, kune kun divercaj publikal elpaâoj precipe de SI{P, po-
vos efiki longtempe por konsciigi la Eocion pri historia, kuJ.tura kaj ao-
cia problemo.
Bedaürinde, la situscio de la ciganoj en al'iaj Êtato3 ne esence diferencas
al tiu en FRG. Grattan Puxonr §enerala sekretario de la Tutmonda Cigana
Kongreso (rcf)! ên artikolo publicita en rtpogromtr, n-ro 6t (marto-aprilo
L979) t pr 5 8, skizas Ia situacion en orienta kaj okcidenta Eüropo: La
ciganoj eetis forpeJ.itaj, antaü proksinrtue leooo jarojr eI st-a hejmregiono
Pan§abo (Pafistano,/Hindig) r migris tra Proksima Oriento, Ia Bal.kana duon-
insulo kaj norda Afriko §is centra kaj norda Eüropo, kie ili aperis en 1a
Ll-a jarcento kaj suferis, ekd.e la 16-a jc., persekutadon, kvankam i].i êa-
tis starigintaj urbetojn en Grekio kaj aliaj regionoj de J.a Ba1kana duon-
insulo. Il.i esence vj-vis nomade en la eüropa socio, Èaj tio signifas ke

^.iJ-i restis diau êe ties plej mal.rupra rando. Lâ kuJ.uino de I.a Àal.aprezado
kai persekutado estis la menciita rurdado de duona uiliono da ciganoj en
Ia hitlera r€gno. - Nuntemper 6re Ia socialisnaj âtato3 eecepte-de Jugos-
lavio Ia^ciganoj estas §enerale neglektataj, kaj nur ege ùalruJ"taj suk-
cesâs.Iewi§i aI socia agnocko: En Bulgario, ekzemple, inter 441.ooo ciga-
noj^ôiujare nur 4o atingas universltatan maturecoa; nur proksimume kvarono
de êiu3 ciganaj infanoj frekveutis lernejojn (en Lg62li en Rumanio, kun
65o.ooo ciganoj, la senLaboreco i:rter tiuj êi estas grandega, kaj se iti
havas laboron, ili - kiel antaü l.a mil.lto estas âupurigiÀtô; tà.: strat-
balaistoj; en Hungario nur en 7g7l* ta âtato permesis la fondon de ciganaj
organizoj. Jugoslavio diferêncas, kieJ. en multaj pr:nktoj, ankaü ril-ate ci-
ganojn: Tie vivas la plej granda grupo da eüropaj ciganoj '/oo.ooo, kiuj
disponas pri multaj organizoj, aran§as tut3tatajn kongresojn kaj planas
eldonadon de propra gazeto, starigon de cigan-Ii:agvaj radio- kaj televido-
progranoj kaj, finer enkondulson de Ia cigana lingvo en Ia lernejojn. PIej
gravas por Ia jugosJ,aviaj cj.ganoj akiri I.a agnoskon ki.eJ.rrnacia gruport.
IIi jam p3.imuJ.tas oI la turkoj kaj mad,jaroj (or11 respektive o1468 miJ.io-
noj) kaj havas ilsuperrt si nur la makedonoju kaj a].banojn (trf8 respektive
1r] milionoj). Tamen, konkludas Puxon (ftu vivas en Skopje, Makedonio,
Jugoslavio) r rtse J.a eituacio estas ne kontentiga en la socia1ismaj âtato3,
Êi estas katastrofa alialoke.rt Nur Neder1ar.do, certagrade, esceptae: Tie
oni komencis ingtali reton de ruldon-parkejoj kaj epecialaj lernejoj por
ciganoj.
ôi.. d.enove aperaÉ, Ia sama ctumbligaJo: J.a lingvo. Laü artikol.o de rrFrank-
fnrter Rundschautr de o5. 11. t979r €r Huogario §ajnas ke oni eksperimentas
tmrlte^por integrigi Ia ciganojn en La modernan gocion. Testoj montrig ke
ses- gis sep-jara cigano kutime estas sr.r,r I.a nivelo de tri-jqra hungara
infano, sed ... oni ekkonis baldaü ke tiu rezultoj trompis, ê* tutiimple
Ia ciganeto ne kapabJ.is eiprimi sin g$jgg! Do, trg konata situacio: Iu
homgrupo restas êe ra mar§eno de rr ffior-êar ii.. êi rr"^akceptas ariajn
vjrvregulojn o1 la proprajn; akceptu J.a nfremdulorr liujn êi vivkonceptojn
aü pluvegetut Se Iaü Ia cigana viv-ideo ne gravas êu homo scipovas legi
kai skribir rê surprizas ke grandega proporcio de cigauoj estas anal.fabe-
toj kiuj ne aparte iasistas pri I-a frekventado de lernejoj fare de Ia in-
fanoj. Se ciganoj, grandparte, emas sekvi Ia popolan tradicion de nomada
vivo, J.a nkul-ture altrangajtt eüropanoj trafe farus se il.i klopodug akcep-
ti tir.ur aliecon.
Probable estas ne nura kuriozaJo ke en Hispanio, kie vivas inter or1 kaj
ot\ milionoj da,cJ-ganojr €il 7979 estis tradukita aI. Ia cigana l-ingvo la
famega ttCigana Romancarott fare de Atatl.fo Granada, cigani§inta and,aluzo,
kaj ke oni estas tradukanta J.a hispanan konstltucion de t97B en la ciganan
Iingvonr tiel gubstrekante ke J.a ciganoj postulas agnoskon de sia samraj-
teco kuJ.tura kaj politika en J.a hLspana gocio.

**rt*rlt*rl+l|t*
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t<(ftvctzÉ, E LIITII
BOZEN. En Sudtirolo ankaü komence de decembro lg?g eksp1-odls bomboj, kaj

baldaü poste iu §is tiam nekonata ItUnui§o por Piotekto de Ia lta-
lojtt rekornendis en flugfolio: frDonu la monon aI Ia viktimoj de Ia tertre-
moj de Friulo, kaj ne aI tiuj kiuj uzas §in t<ontraü nitrr ôr, do, 26o.ooo
germanlingvuloj subpremas la !55.ooo ital-lingwulojn en tiu provinco? Ne,
sed ... Evidentas ke la plej forta partio rrSüdtiroler Volksparteitt (Sud-
tirola Popol-Partior SPP), eub sia estro kaj provi:rc-reganto depost t9 (t)
jaroj Silvio Magnagor r€ speciale akcelas Ia harmonian kunvivadon de ambaü
etnoj (fatcte de la tri sararegionaj etnoj: lad.inoj romanô-lingvaj ofte êEr-
tas forgesataj far eksteruloi) t Ita1aj infanoj llg faita§ lerni J.a germanan
Iingvon jam en infanvartejo aü unuaj elementaj ËiâEffierneja intersango
estas rifuzita; unu sama organizo kun membroj en ambaü etnoj a.arr§is sian
pentelcostan kongreson dise, Iaü J-a lingvanecoi la sekci-eslro pri lernejaj
aferoj klarege prononcas sian moton: rtJu pJ.i klare ni dieifras, d,es pIi bo-
ne ni interkompreni§os. Ètiks-kulturo naskos nur mal.feliêont tt Laüaire l'lag-
nage tute ne kontraüas tian apartec-politikon ... La malamo-plena rigardo
de kYazaü-armeaj pafistaj kaj tradiciflegaj kluboj direkte aI 1a verd-
blank-ru§a fJ.ago kaj la prefero de fanatikul.oj de J.a Dante-Iingvo pri re-
pelo de Ia |tbarbarojrr trans la Brennsl-pasejon garantias sufiêe longtempe
spac-abonon en J.a amaskomunikiloj por ne [ojigaj informoj eI Sudtirolo.

HAJFO. Antaü nelonge estis fondita Ia rtAsocio por J.a Studo de Judaj Lin-
gvojrt kies èeloj estas: (r) tura§igi Ia esploradon de ôirr3 àspek-

toj de Ia ena kaj ekstera lingvohistorio de J.a juda popolo kaj ril.ataj
grupoj, kaj (21 faci1igi J.a interâan§on de informoj prj. Ia parolado kaj
skribado de judoj kaj de rilataj grupoj per eldonajoj kaj kongresoj. La
unua nurnero de l.a trRernro de Judaj Lingvojtr (trJelûish Language Reviewtt) ês-
tu publikigita fine de 198o. Komence d.e 1981 oni antaüvidas J.a eldgnon de
"81èkta Bibliografio de Jidaj Literaturaj kaj Lingvistikaj PeriodaJojtt.
Almenaü nuntempe La kontribuoj al. J.a RJL devas esti angl.al'ing\raj, kaj oni
preferas lingwistikajn temojn, sed kontribuoj pri literaturaj, foJ.kloraj
aü tcuJ.turaS temoj kun forte l-ingvistika aliro arrkaü estas bonvenaj o - Lê
Asocio organizas Ia judan sekpion de Ia Dua Internacia Konferenco pri êe-
nerla kaj Juda tr.ksikog1afio, okazonta en Ia Delaware-Utliversitator New-
ark, Usono, de Ia 25-a §is J.a ZB-a de aügusto 198o. La membrokotizo de J.a
Asocio (irkluzive de 1a RJl,-abono) estas 5t-- usdolaroj. (rAssociation
for the Study of Jewish Languagestr, 161o Eshkol. Tower, University of Haifat
I{AIFA 51 999t Izraelio.)

DURAI,IGO. Dimanêon, l'a 8-an de junio 1980, proksirtru.Ee lo.ooo personoj Ii-
bervole pagis ttvoj-impostontr kaj mul-takgze eô aldouis krompagon.

Tiel estis kolektitaj pJ.i oI' 1o niJ.ionoj da pesetoj (proksimume 26o.ooo
gn./ng), eI kiuj 8o fi estas destinitaj--a1. La finaacado de la ekzistantaj
È"j instalado de novaj ttikastoLojtr (eüsker-Iingvaj lernejoj) en l.a Duran-
go-distrikto (2.ooo infanoj), dum po 1o ?6 ricevis J.a nikastolott-Asocio de
ia provinco Biskajo kaj J.a- Itikastolon-Agocio d.e Nord-Eüekadio. La rrMarêa-
don 8on (eüskere: trlbilaldia Sort) partoprenis, certe ankaü al-loge por mul-
taj al.iaj personoj, pluraj futbalistoj, remistoj, biciklistojr politikis-
tojr-reprezentantoJ de J.a Yaska Lingvo-Akademio kaj al"iaj kulluraktivuloj.
Por ôiu et Ia lcvin kilometroj de La vojo inter Dr.rrango kaj Abadiano oni
devis pagi libervolan su.meton. Survoje oni babilis, gJ.utis jen kaj ien
(pageoà.i) glaseton da vino, eksidis ripoze (ged kontraü pago) sur Ia tero,À' ^' - Êi favore al. la prosperigo d.e Ia aütentika etna lingvo.mang].s 1 cJ-oD I

MIIÂNO. En majo 198o aperie J,a rmua numero^d.e presita, 12-pa§a, A-4-for-
mata i.1r11o tr.lrrisrr. La artikoJ-oj, êirrj ital.J.ingvajr traktas i.êr

311r.so11, J-adinojn, Katalunion, Martiniko, Venetio. Respon§ae: Tavo Burat.
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Gi(]trIA EL.lS}<AtrII !VISGA CATALLJI\IYA I

KataLunio kaj Vaekio povas komencj.. IIi atingis la starto-punkton, pli oIkvar jarojn^post la rnorto de la diktatoro Francigko Franko. Btae igZZ rês-pektiwe 1978 ambaü regionoj havis provizorajn registarojn ... r"r, .üi.;;i-kai kompetentecoj k.j aen aparta parJ.amenta bazo. - r,a Z!-an de oktobro
t'979 okazis en ti-uj êi plej gravaj regionoj de ]-a hispana Êtato referendu-
moj pri aütonomio-statutoj, È"S 4à N, àe 1a-voâdonrajtàntoj ne partoprenis
en la decido. Tamen la projektoj estis akceptitaj per klaia ablolutà p1i-multo de La voêdonrajtantoj. - La 9-an de marto tg8o Ia vaskoj e1ektis la6o membrojn de sia u n tl a parJ-amento, kaj I.a Zo-an de la sama monatoestis elektitai la 1!l membroj de la kataluna parlamento. (Detalojn vi tro-

vos en ].a sekvanta
pa§o. ) - Intertempe
ambaü parlamentoj
ttnaskisrl gian rês-
pektivan registaron.

ôu marsraü êio êi
eblas diri ke kata-

] J.unoj kaj vaskoj
i:' atingis nur Ia star-
r to-punkton de sj-a
*! propra politika vo-
'i i?? Certe ies, âar
:: cio cj- ne estas p1i
, oI ].a kadro en kiu

, ..1lcoÿj"gos J.a regionaj
Iegoj per kiuj oni
regos sin memt

Sub I.a
ttArbo de Gernikott,
I.a Êefa gimbo].o d,e
La vaska libereco,
foto-plozas eminentaj
reprezerxtaatoj de la
ÿaska Naciista Partio
(vNP), de maldekstre:
Manuel. de IRUJO,
ekenrinistro pri
justico en I.a vaska
registaro;
Carl.os GARAIKOEîXEA,
La prezidento de l.a
lerüla vaeka registaro;
Jesûs Marla LEIZAOI"A,
eksprezidento de J.a
ekzil.a vaeka regis-
taro;
Julio JAITREGUI,
eksdeputito kaj reün-
tempe genataao.
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Tiel balotis J-a vaskoj, tamen nur tiuj de Ia

provinco \rNP,/PNV Pü/HB HLSP/ I§'lE/Etr
PSOE
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tri rrmalgrandajrt provincoj :

uDclucD r(Pr{/PcB pAlap

Alavo
179.844 51.64o 1&.8o4 l.4.696 91659
to6. t36 3L,5 % L4 t72% L3 17 ÿ6 8,45%

Biskajo
884.4r7 zo7.769
524.5L4 39,53%

9

Gipusko
52o.716 Lt7.274
5o1.475 77 r25%

9

2o.6tG 3.L22
19 ,7Lx 2,gt%
4

5.974
4 r78%
1

85.o64 Z4.Z4g 4o.268 34.24o 24.863 29.9oo
16 rzt% t4 rz5% Z ,62y, 6 162% 4 rZ4y. 5 r7o%43!1. 11

j2.294 4t.og9 4o.L37
17 ,4ggi 15 r75"A t1,45*"
47,

22.954 9.o16 7.979
7 168% T rotgâ 2166%
1-

Eüskaetio
1.584.j7? Tjo.287 t52.L62 î3o.543 9o.o64 ?B.7Lo 3Z.oj:-g32.L25 37157/" L6fi2oÂ t4* 9166% 8,4?6 5,97ÿ6

6o25119661

43.851
4,7 %

2

Kompare kr:n J-a tuthispaniaj el.ektoj de deputitoj, de Ia 1-a de rnarto 1979 t
la diversaj partioj nun CTAJNIS (+) respektiwe PERDIS (-) jenajn nombrojn
da vocoj:

+ 74.991 + 2.j2T jg.6gz + 9.g62 9o.297 B.B4z + 9.642
(Klarigoj: La unua nombro sub Ia regioho-nooo ind.ikas Ia voêd.onrajtantojnr

1a dua J.a voâdonintojn; àuU 1a procentaJo estas indikita Ia
nombro da se§o5 akirita5 en Ia parlamenio de Eüskadioi Ia rea-
ton §is 1-oo % dividas inter si naü pliaj partioi, ekzemp].e Ia
karlistojr trockietoj, maoistoj, falangistoj ktp.r el kiuj ne-
niu eniris J-a parlamenton. )

ô". Iaü artikolo 26 (f) d.e Ia aütonomio-statuto por Düskadio, êiu eI Ia
tri Historiaj îeritorioj (provincoj) elektas Eama:r nog@ da deputitoj,
rezu1tas1agrand.egadiierèocointer].anombr@jkiujnrePre-
zentas po unu deputito. TieL, ekzeruple, IDC/UCD en Alavo bezonis nur 2o.6t6

^ ' 'upi 4 se§ojn, d.um I.a sama partio en Biskajo akiris per 34.74ovocoJn por ol(r
vocoJ nur unu solan ae§on. Kompare aI la tre industriiÀita Biskajo, Ia âe-
fe agrikuJ.tr:ra Àlavo kaj ankaü J.a ne tute same industriigita Gipusko estas
tro forte reprezeutataj en Ia parJ.amento.

VI\IE, EKST!trIASi - SOLA. EÜSKAtrtIOIV
l,a 71-an de marto 19Bor^la-unua libere elektita parlamento de Eüskadio
kunvenis en la tradici-â.r§it" rt3urdomort, apud 1â nArbo de Gernikot,, sub
prezidado de J-a plej a[a deputito êeestanta, Jests MarLa Leizaola, kiu
Êit antaü Eallonge ankoraü estris J.a pJ.i Eimbolan o1 real.an ekziJ.an regis-
taron de Eüskadio, evoluinta eJ. Ia unua provi-zora regidtaro d.e f936, kiun
malp1i oJ- ;iaron post §ia enofici§o forpe1is Ia Frankà-ribe1uloj. EI J.a sü-
pre meneiitaj frakcioj malôeestis I.a inaügluran ceremonion (ta5 êiu3n êi"-
nunajn kunsidojn) Ia Popo}-Unueco/Herri Batasrrna kiu konsideras f.a nunan
aütonomion falsa, trudita de rrMad,rid.ou kaj direktita kontraü fa libereco
de I-a vaska popolo. - La parJ-amento elektis kiel prezidanton La ÿt{P-depu-
titon Juan José Pujana kaj kiel viç-prezidantojn Inmacul.ada Boaeta (m{P)

kaj
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Jos6 Antonio Aguiriano (HlSf, t.ê. Hispana Laborista Socialista Partio) rkiel. eekretariojn Josê Antonio Zaldta (Vrp) ta3 Josê Luis Lizundia (ME,
t.ê. Maldekstro dg Eüskadio). La deputitoj tuj ekdiskutis eksterord.inarerrgravanH aferon: ôu u.zi la Literon Er[ 

"[-rrgrl 
pof, gkribi EEu?kadin. Rezu]--

tis ke §eneral-e oni akceptis la ltstt. Tàmen, niaj legantoj ne tro ridu pri
tiu diskuto; La ttzztt - kiun defendas kaj uzadas VNP - h,avas profundan ideo-
].ogian fonon, êar ].a parti-fondinto Sabino Arana Goiri ( f86i t9o3) deri-
vie nêuzk-rt eL rreguzkitt (t.e. ttsunoil)r kaj ].i k].arigie tiun derivon per
}a sun-kulto de siaj antaüuIoj.'- La tutan kunsidon akompanis - ekstàr Ia
kunvenejo - manifestacio postulanta rtEakarcerigitoj aI Ia stratotrr kajtrAmnestio - nunt It

La ?-.o de aprilo 19Bo la vaska parlanento rekunveni.s, êi-fo3e por elekti
la êefministron, la prezidenton de J.a vaeka registaro. La sola kandidato
faris sian program-paroladon: 12 minutojn en J-a eüskera, 6B minutojn en Ia
kastiJ-ia. Garaikoetxea insisti.sprecipe pri jenaj aapektoj:

Navaro, konsistiga parto de Vaskio, des pJ.i emos a1i§i aJ. Ia Aütono-
ma Komr:numo de Eüskadio ju pJ'i modeJ.a tiu ê1 prezentos sin.

neniigus la vaskan nacion.
La socio devos transformi§i en J-a serrco de pl.i da egaleco, kaj la
registaro nepre diskutos J.a opiniojn de J.a plej diversaj sociaj
grupoj.
La centra registaro err Madrido farus fataJ.an eraron bremsante 1a
evoluon de 1à aütonomio, ô.t tiel J.a registaro pravigus tiujn kiuj
jam nr.r-n neas Ia pozitiwecon de La aütonomio-statuto.
Apartan dediôon postuJ-as Ia ekstreme malfavora ekonomia situacio:
Mankas privatlj investojr kaj Ia Eenlaboreco atingis :-7146 ld (sen
kalkuLi Ia kaiiitan senlaborecon). Unu eI J'a plej efikaj rimedoj
proponitaj de Garaikoetxea estas pubJ"ika investado. La 1aboristoj
devos multe pli ol §is nun kundecidi pri 1a sorto de La entrepre-
noj, kiuj en ].a mano j de privatuloj - h.avas grandegan socian f ês-
ponson.
La vaska popolo, pJ-i oI iam, estas kulture dividita: diferencaj
kulturaj enhavoj kaj diferencaj esprimil.oj. Vaskio travivas; êr/e!l-
tuale, la pJ.ej gravan kul.turan krizon de sia ekzisto, êar temas pri
diwiditeco ne nur inter la generacioj, sed ankaü pri tiu inter sam-
generacianoj eüskeraj kaj nè-eüske..J. Sen trudo, ]-a registaro kl.o-
podu laüeble altagrade du-l-ingvigi La enJ.o§antaron kaj iiuce1e in-
vestos konsiderindajn financajn rinedojn, i.â. en La instruadon. La
publikaj funkciuloj en Êu-I'ingwaj regignoj devos iom post iom akiri
sufiôajn sciojn en ambaü J.ingvoj. Ankaü Ia r:niversitatoj estas €ÿo-
I.uigendaj kieJ- servojn aL la vaska gocio.
Ki,el premison de J.a^^paci§o Garaikoetxea postulis garantiojn por Ia
aütentikeco d,e Ia a[tonomj.o tieJ. nuliganle Ia dubôn de tiuj ti,r3
imagas ke nenio âan§r§os.

La frakcioj disponis^pri ÿo minutoj por prepari siajn respondojn, kiuj rê-
zul.tis jelr tre suprajajr jen akraj, sed unuanimaj en unu gol-a punkto: Ia
qifuzo voêdoni por Gara:ikoetxea kieL tria rflehendakaritr (laütiteret unua
âar§ito) ae EüsËadio, post Josê Antonio Aguirre kaj Jeste Marla Leizaola.
Fakter êû Ia unua voôdono Ia kandidato maLsukcesis: 27 jesoj 2J n.eoj
3 newaLidaj. La dua voâdooo portis aJ. I.i, J.a 1o-an de alril.à 198o, je La
ooeol horo ].a venkon: 25 jesoj (êiu3 de VNP) kontraü 24 neoj (ttl,Sp, ME,
Komunista Partio de Hispanio, PopoJ.-Alianco, Ilnio de Demokrata Centro).
TieJ. l.a neâeesto de fopât-Unlleco-kaüzis I.a absolutan plimuJ,ton de la doni-



La vaska ekzemplo klaregigas ke La kJ.asika
divido de Ia parlamento en [dekgtronrr kaj
rrmaldekstron[ r Çventuale kun [centrorf ne
trafas, êar l.a êefa ideo]-osia J.imo aparti-
gas la ekskluzive vaskajn partioj disde 1a
regionaj organizoj de tut-hispaniaj partioj:
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taj voêoj favore at VNP,
kiu reprezentas tamen nur
22'Â da Ia voêdonrajtan-
toj I

La 2ÿ-an de aprilo 1980
la 15 ministroj de Ia re-
gistaro de Eüskadio 3u-ris, antaü Garaikoetiea,
rrfideJ.e kaj lojal.e pl-enq-
mi Ia devo-in de gia ofico
rgü ra re[à^rra5 serve aJ-
Euskadiotr. Ciuj registar-
anoj estas ÿÂIP-tromoj.
La ministro pri kulturo,
Ram6n Labayen, substrekis
ke trse malaperas !.a eüs-
kera-Iingvor malaperos
ankau Ia vaska popoJ.q kaj
ni ne êmag malaperin.

Intertempe, Ia registaro
de Eüskadio decidis ke ].a
sidejo de I.a administracio
estos Gasteiz/Vitoria dum
..... Navaro ankoraü ne
estas alifinta.
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Tamen, l.a fakta divido estas tute al-ia;
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La sistemo egalas tiun uzitan en La prezerrto de 3-a rezultoj de
La vagkaj bal.otoj. KkU - Konvergo kaj Unio, USPK - Unuiginta So-
cial.ista Partio de Katalunio, RMK - RespubJ.ikaria Maldekstro de
Kata]-urrio. SPA - Socialista Partio de Arrdaluzio. (*) - La nom-
broj de voêdoarajtaatoj kaj voêdonintoj kaj Ia proeentaloj kon-
cerne Barce}onoa estas je tr22 aA sub La defiuitiva, kio ne in-
fluis J.a sefio-disdonon.
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La balotoj por 1a kataluna parla-
mento enhavis du grandajn surpri-
zojn: Unue, la social.istoj perdis
Ia reJ.ativan plimulton favore al
rrKonver§o kaj Uniort , kaj , due, Ia
andaluzaj social.i-stoj^sukcesis ha-
vi du parlamentajn se§ojn en treks-
terlandotr. Oni eventuale rajtas ja
konkJ.udi ke J.a rttradiciajrr socia-
1istoj de HLSP (Xaj J.a komunistoj ),
en Katalunio same kiel en Vaskio
kaj simile a1 Andaluzio, ricevis
lcvitancilon pri sia §enerale ne sü-
fiêe klara sinteno koncerne aüto-
nomion, kaj ke la multegaj andalu-
za j laboristoj en Kataltrnio ne sên-
tas sin trafe reprezentataj fare
de J-a al-iaj partioj.
La 1o-an de aprilo 19Bo J.a kataJ-u-
na parlamento elektj.s kieJ. sian
prezidenton Heribert Barrera, de
RespubU-kana blaldekstro de Katalu-

nio. (Bamera estas la Teritoria Sekretarlo de AIDI'iLK por Hispanio.)
La 22-an cle aprilo 198p, Jordi PUJOL, Ia gvidanto de ItKonver§o kaj Uniotr kaj
sola kandidato por Ia cefnninistreco parlamente prezentis sian registaran la-
borprogrârlorte Pujol (en ]-a foto) donis forte naciisman akcenton a} sia paro-
Iado, Iistigis tutan aron da fundamentaj le§oj decidendaj fare de la katal-u-
na parlamento kaj emfazis ke estos^prioritata ceJ.o de la registaro defendi
tion kio karakterizas Katalunion: êia., lingvon, §i.r, kulturon. îiucele li
anoncis le§on kiu normal.igos Ia uzadoa de Ia kataluna J.ingvo, tradukadon de
filmoj en la katal.unan, centron por ekst.rsn-projekciado de la kataluna kul-
tr:ro kaj projekton de katalunlingwa televido. La §isrruna televido estas, laü
Pujol, malnaciiga elemento. La kandidato insistis pri I.a lingva unueco de Ia
kvar nuntempaj provincoj de (la malgranda) Katalunio, Ia Valencia Land.o kaj
Ia Balearaj Insuloj anoncante ke Ia ttGeneralitattr (t.e. Ia organiza sistemo
de la Aütonoma Komunumo de Katalunio) havosr por defendi Ia tàtalunan li.ng-
won ankaü en la aliaj Aütonomaj Komunumoj rnenciitaj, tiun fr.rnkcion kiun ha-
vas Ia hispana lingvo-akademio koncerne J.a kastiLian lingvon tra J.a mondo.
Pujol diris ke en la kampo de ekonomio preskaü êfrr; p.Êoj kiuj povus alpor-
ti raçidajn solvojn ne estas entrepreneblaj de J.a kataJ.u.aa registaro. En
Ia vocdono Pujol^rezultis - kieJ. oni atendis - rrê eJ.ektita: Nur J.iaj propraj
4l frakcianoj woêdonis por li.-Tamea, J.a 24-aa G apriJ.o 198o, eJ. Ia t75 de-
putitoj nur !ÿ voôdonis kontraü ti (HlSf, USPK kaj SPA) r lie]. ke Jordi pujol
estis elektita la Lt5-a prezidento de KataLunio..La nova ôefministro nomis
sian politikan linion rrma1dekstra-centrail kaj promesis altegagrade eviti par-
ti-poJ-itikan gwidadon de Ia lando. Intertempe Pujol estas, fare de J.a re§o,
eknomita kai, fare de sia antaüuJ.o Josep Tarradeilas, enoiicigita.

€tnismo 9n$ozmiLo pzi etna.! pzobAemoi
Eldonas kaj Uwe Joachim MORITZ, Feldstr. 38, D-519o Stolberg (fne)t

redaktas: tel. 7 (\9-24o?l 72136, poÊt§irkonto t 212612-3o6 Hanqover.
ETNISMO aperas ] fojojn jare. îiu âi estas Ia unua ntrmero de 198o.

Jarabono (ka].endara 3aro):8r-- BE (aü fo internaciaj respondkuponoj).
Nepre NE sendu êekojn sen antaüa interkonsentot Evitu BANKAJN lirojn eJ.
eksterlando, êar mia banko kutime subtratras koneiderindan parton eI La
Gira3or/êeksurno kaj ..... ETNIS}IO plial,tigas siaa deficitont


