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Kiaq Fraaçoia llitterand rr'rkoraù
nê estls prezidento de La Fraaoa
Respubliko, l.i reapoade af. aro
da deaandoj prczeatital far I,a
ïnstituto de Okcitanal Studoj in-
teralie skribis ke l.iaj celoj êB-
plekcas pl.eaigi da realo I.a s1o-
gauon nVM, LA.BORI KÀ, DECIDI
EN LA LAI{DO MEUttt si vidos .....
Legu informojn pri Ia gituacio
de Okcitaalo en pa§oj tt* - l?.
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EÜSKAtrIIO
La bispaaa-registaro, interkonaên-
te kun I-a êefi opozicia partio,
volonte nonas La novan refiimonrâtato de I.a aütoaomiojtt. §ed kiu
decidas pri I,a auplekeo de J.a re-
gioaa nemstareco? La centriotojt
Èlortic urou eI J.a pl.ej fervoraj ba-
talantoj por vaska sendependeeo.
(Paâoi t2 kaj t5)

[rome, êi-nunere vi legor prii
- etnoj en HungarLo / germaaoj kontraü
igorotoj (p. 2) - katalunoj (p. 3 - 5,
- tipologio (p. 6 8) - Brusef.o (p.
9 - 11) iluzioj (p. t8/L9) : unu eL
La,eraroj de Ett{ISUO (p.22/27) - konci-
zaSoj (p. B uaj 23) rrEL (b. 24)
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CIGiANOJ
Ciganajn
CafEOItr me-
J.odioja kaj
dancojn ni_
paJoJ aPlau-
daS ... POf
poste per-
sekuti kaj
nalhonorigi
tirra unikan
en Eüropo
popolon.
(P. zo/zt)
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âETJ I\lTJtrI
KL.lLISiA
PACCf ?
lrilingva loknoma tabulo ne ategtas
akran interbatalon de ].a koncernatai
etnoj. Laü J-a diversaj raportoj, â.J-
nas ke J.a madjarojr germanoj kaj kro-
atoj ên Ia sudhungaria urbo t'loiraê }<a3
].a ceteraj (slovakoj, rumanoj kaj ci-
ganoj ) trankvile kunvivas.
En Hungar5.o troveblas, inter I.a torâ
miJ.ionoj da madjarojr proksimune:

Urbonomo en Ia madjara, germana
kaj kroata.

22o.ooo germanoj,
11o.ooo slovakoj,
loo.ooo kroatoj,
2l.ooo rumanoj

kaj supozeble
2oo.ooo ciganoj.

La etnaj minoritatoj travas siajn nnuecajn asociojn kiuj garantias, ri1ate
$eneralan politikon, Ia kJ-aran gvidadon far J-a komunista partio. Sed en
êi tiu kadro restas almenaü iom da spaco por evoluigi etnà-specifajn ak-
tivecojn. La Êtato perrnesag kaj financas êiutagaSn iadioprogramoSn i.â.
de Radio Pêcs por Ia êirtraüIo§antaj germanoj (t<iu3 nomas sin kutime rr§y6-
bojtt). Ekzistas ankaü certagrada J.iteratura produktado en Ia ne madjaraj
li-ngvoj. PIi kaj pli aüdeblas plendoj pri Ia ne sufiêa subteno fJ.anke de
Ia geçatroj kiuj ne plu vaste instruas siajn infanojn pri Ia germana l.in-
gvoo Sajnas ke inter Ia slovakoj kaj al.iaj grupoj Ia etna konscio estas
iom forta: Dum antaü rnalmuJ.taj jaroj ekziitis ànlcoraü unu germana elemen-
ta J.ernejo en Gara kaj trnu miksita madjsia-germana gimnazLo en Pécs, J.a
slovakoj disponis pri 6 (eleruentaj?) lernejoj kaj du gimnazioj, Ia kroa-
toj (kun kun Ia malmultaj serboj kaj slovenoj) havis ok (Culingvajn) e1e-
mentajn lernejojn t<aj unu gimnazion, kaj Ia rumanoj - ma].graü sia malgran-
dega nombro - sep proprajn elementajn lernejojn-kajr ên Gyula, sian gim-
nazion. Kien iros tiuj ôi etna3 grupoj? ôu ankaü aI asimiii§o kiel tiom?

FILIPIN(]J:
PFIOG;FIES(] KAJ IGIOFIOTG,J

La diktatora klano de prezideato Marcog trovis fidindan partneron: La in-
§eniera firmao rflahmeyèr Internationaltr de Frankfurto, fRe , tranaprenis l-a
planadon de kvar giganta5 barajoj en J.a rivero Chico. Dor progresà por ,re
tre evoluinta J.andon cu ne? Jes ja, elektra energio estas ege valora kaj
necesa. Sed la direktoro de rrl,ahmeyer Internationalfr ridas pri Ia sorto de
pJ-i ol loo.ooo igorotoj kiuj devoe forLasi sian dum du miJ. jaroj kultura-
tan kaj de multegaj turistoj admiratan regionon. Iliajn rizo-terasojn oni
jam nomis rrJ.a oka mond-miraklorr. La igorotoj konsistas eJ. I.a kvar triboj
de bontokoj, kalingoj, ifugaoj kaj bengwetoj kaj ampJ.eksae proksimr.use tri-
onan milionon. II.i kul-tivas rizon, kafon kaj Legomojn kaj estas aütareiaj.
La transLokigo de igorotoj signifus perdon de nur de iJ.iaj^historiaj kaj
religiaj centroj, sed same J.a perdon de Ia ekonomia bazo. Sajnas ke plej
vastaj protestoj - i.â. far la eplskopo CLaver, mem igoroto - nê impreeas
J.a diktatoron kiu promesis aL Lahmeyer armile seknrigi J.a kongtruadonl
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La registara partio, Unio de Demokrata Centro, klopod.adas aaürigi Laplei aü,tentikan politikon de Ia diktatoro Francisko Franko; ArËü ter-kai jaroj Ia freâa êef,nj:ristro Âdo1fo Süarez pub].ike deklaris ke maleb-las verki katalun-f.iagve pri nukls-fisik6 --- dum êi-Iingve universita-tai instruistoj en Barcelono traktis precize tilrn êi temaron; en Ia Va-Lencia Lando (triu ampleksas Ia tri pràvincojn Caste1l6 d,e 1,a planar Va-Lência kaj Alacant) Ia gocie regantâ tavolo eI I,a frankisna epoko pf";
eaergie agitadas kontraü 1g_fpfif" f""""i" 

""i 
*. -trrro.

ta UCD de llalencio kaj de Ia Êtatcentro evidente subtenas tiun separa-tisman tendencon per pf"j Êokaj, absurdaj provoj: La hispana konsl,ituciode 1978 aperis, krom en Ia kastilia, katàLuna, galega faj eügkera iir.g-
ÿoi r a3kaü ea iu rtval,encian; UCD avertag 1a tronà5r, àe 1a Yaleacia Lando
kontraü nla kataluna irnperiisnonI J.a valenciistoi propagandas la bluan
randon de Ia tradicia fl.ago (sama kiel en ].a kvar àoràaj provincoj: fla-va foao ktrn kvar ru§aj strioj); üCD favoras I,a malrapidan-vojon ai taval.encia aütonomio.
Kiaj estas J.a faktoj?
1. Estas - por elekti mildan eaprinoon - surprize ke I'a regictaro pub-

llkigis la korrstitusion €n unu speciala dialekto de unu el. I,a sep
Liagvoj de llispanio (krom La jam menciitaj, Ia astura, J.a al.t-aragona
kaj la cigana). La tutmonda lingvistaro aamopinias p'ri tiu aspertà: ke
la liugvajo de Ia tri koncernataj^provincoj êirtaü Valência estas aên-
dube la trAtAL{I§A. (êu iu surpriziÊàg pri I'a fakto ke Ia katal.una,I.ingvo
- kie]. tiom da^aliaj - havas aron da diatektoj? Kiel montrag ta êi-aluaa
maP-skizor la Cefa divido egtas inter oriento kaj okcidento. Kvankam I.a
dialekto de t.Igida kf-are dif,erencas de tiu d.e Barcelona - kie]' tiu êi de
la maljorka - §is nun neniu asertis ke tie temas pri diveraaj lingvojt)
Kiel. UCD kaj Ia malnova gvardio aüdacas defeadi sian atarpr,rnkton nal.traü
la neÊancelebla konEtato farita de I.a Re§a Ilispana Akademio de I,a Liagwo
koncerne ,Ia unuecon de .La J,ingvo en I.a Kataltrnaj Landoj (Ia sep provin-
coir apudlimaj zonoj de aliaj provi-neoj, Orientaj Pireneoj, Andoro, 3.a
Balearoj kai La urbo LtAJ.guer, esceptante ke1kaj pJ.i-ma1pl.i grandajn par-
tojn d.e Ia Valeneia Lando kaj La Âran-ÿaLoa)? Cetere, tiu êi tartiko ne
estas noÿa: Ekzemple en Aüstrio, I.a Robak-grrpo kaj ia vindiSoj sufiêe
sukcese praktikas §in inter kroatoj kaj al.ovenoj kaj la aüstria regista-
ro Èanceligas inter bonvola tolerado kaj aktiva subtenado favore aL Ia
etao-disigantoj !

2. La êefpezo de la Katalunaj Landoj trovi§as sendiskute en Barcelona,
ekonomie, kuJ.turer politike. lamen, neniel. tenras pri norda anekgemo

kontraü la aliaj partoj de sanJ.i-ngvio. Same kieJ. GIIR, Àügtrios Svisio
kaj FRG oficiale uzadas I.a sanaan germanan norrr-Iingvon sen plej malforta
ideo de kieg ajn imperiismo derivebla eL,La samlingveco, tiel. ant<aü !.a
Katalunaj Landoj povâs (ta3 tradieier pro objektivaj faktorojr devas)
flegi sian^komunanr delonge unuecigitan Lingvon regtante se Ia reapek-
tivaj enl.o§antaroj tiel deziras kal decidas - pol.itike d,isaj aütoaomaj
komunrrmo j.
5. Kiel. êiu toatraütradicia separatismo kreas gian artefaritan distin-

gilon, tiel ankaü La trvalenciistojr, teêo tiuj kiuj estas l.a marione-
toj de J'a eentrismo, f1irt1gaa J.a b1u-randan flagon kiu propras al. La
urbo Va}ència, aed nenieJ' simbol.as por La tuta Valencia Landol
4. Kompreneble, tCD d e v a g kontraübatali I.a ampJ.eksan aütoaomioa(Iaü artitoio 151 de Ia hii,spana Eonatitucio), êai en Ia profunde
aütonomisuai regionoj de La hispana Êtato - Ia KataJ.unaj Lanâoj, Yaskio,
Asturio kaj Anda.luzior escepte de Gal.egio - aune p1i-uu,J.tas l.a ad,eptoj
de aliaj partioj ol UCD. Kialt do, Iasi pli da potenco en I.a aanoj de
La opozicio? Tia estas La moderna rrdsmokratio[.

lrll}:|tt;rllirtt
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}<ATALUNIEtrIcI
La urbeto LrAlguer havas prokrLnune
&5.ooo ento§antojnr el kfü3 nal.p]'i ot
l.a duono egtac donaske §ÂfALt !ûLISGVA,
dum la aliaj - pl5.uul'te - uzaa I.a plej
antikveean Latilridan lingvon, la SARDAII;
tamen, Ia ofieial.a estaa Ia ITAI"A.
Laü pasintjarq raporto farita de kores-
pondanto de $ÔMNIIIM CITLTURALII (Barcelo-
na) r ja etrrzistas êiusenajae unu rteso
ea I.a algera dialekto (ae I.a kataluna
lingvo), kal la pre§ejo pl.eni§as aa
diaervantoj tieL ke La popolo ja estae
iom post iom konsciigata pri J'a valoro
de La loka Lingvo. - Ehzistaa unu pri-
vata radiostacig kiu defeadas Ia alge-
ran Ezante §in âere en du gravaj pràgra-
meroj nateaa kaj vesp€!âr Same estie Juskreita privata televid-stacioç kiu estLs
parolonta ankaü alger-katalune. - De-
post apri1o 198o aperas La mo4ata re\nrottBasti6r r kies kvaran titolpa[on vi tro-
vas êi-kun€. Krora Ia financaj- nalfaci].aJoj kiuj âi",
zojr EBagti6n baraktas koatraü siui1a probleno kiel
Yaskio aü, kyaakam ualpl.i akre, tlArnrio en Barcelona:
egtas analfabetaj ril.ate gian donaskan lingvont

apêras en tiaj oka-rEgirrtt aü ttDeiàtt eB
Multegaj enJ.o§anùoj

La BCentre df§gtudis Àlgueresosrr Êa5ne kongideras !.a algeran ]'iagvajon
maksi-Burile taüga por registri§i en historial arkivoj Laj, konsekÿànce,
nenion entreprenaa por savi giin precize de tia sorto. I"a anpJ.ekeega bi-
blioteko de tirr ôi Centro restas feraita aL t.a publiko.
Dum la paaiataj mrnicipaj elektoj, Ia movado tr§ocial.igao trcaj Liberêeott
gvidata-de Rafael Caria (tiu kura§a oficisto de !.a flugkoupani.o ATI uz-
inta Iaütparoliler €n 1a flughaveno d,e LrAl.guer, kron Ia i-ta1a kaj â1r-gla ankaù, Ia sardan kaj I.a katal.unaî l-ingvojni -kp. ETtiIISMO-n 1ÿ, p. 2)
konkerig'du se§ojn en Ia urba parlamento. Tiu êi grupo \rerÿe defendag
Ia katalrmaa lingvon kiun EiaJ deputitoj prakt{kas en Ia parlaaentaj
kunaidoJr kie sni krrtimis uzi rrur 1a italan. lamenr estag maf.mul.taj lro-
moj kiuj ef,ektive batalas favsre aI. La a1gera kiu [ts nun matgraü êi.o
rezigtae La duoblan iryeriisnon far ta itala kaj La garda (lryàutan êi
tiu mem guferas Ia subpremoa fl'anke de Ia i.tala ...).
L? itutufaro aponaü parolac La algeran, kio ne aurprizas se oni geias ke
eê Ia plej konvinkital pri Ia bezono dc revigtigo qe I.a Loka l.ingvo a].-
parolaa eiajn proprajn infanojn ..... i t a^I. e. §aJnae ke Ia algera
travas funkcion Bur en d4nco kaj karetor sed eê ea J.a Festivalo de la AL-
gera Banzono surscere3f§fc tromà3 kitlj'apenaü komprenis I.a tekstsn de
siaj kanta3ojl
Yolaate aÊeti uerorajon oni ne trovas katal,uaa§oja, ekzemple b1azonoju,
âar La komerco estas preskaü korrplete en gardaj i.noj gimil.e kLe]. la in-
dtrstrio. Onidire la eardoj travas J,a monon kaj Ia algeranoj I.a kantoa kaj
la kuirejon r....
ôu ta konti.uenta Eatalunio ne povrus tute praktikc kaj koaetante helpi?

rü*lir't*tù*
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Dirk lrlillkomnen:
TIPGIJ trIE MINCIRITATOJ

PROVO PRI TIPOI.oGIO

La nocio lretna minoritaton eu si enharras faskon da diversaj kopdiêoj kiujkoneietigas tiuJn mi-noritatojn kaj kiuj formas iliajn vivkondiêojnr sufê-
rojn kaj evolueblecojn. Car gn Ia abundo da kombinajoj de fakloroj egtag
rekoneblaj trajtoj kiuj lsuni§as kvazaütipol.ogie, mi'pioponas êf ti" tipo-
Iogion kiu ebLe heLpoc analizi kaj trakti tiuspecaJn problemoJn. lia tipo-
logio ne estas tute nova entrepreno. ?amen nek en l'a internacia nek en
nacia lLngvo ekzistag finkongtruita gistemo universale uzebLa.
tinn mian proponon ml- bazas, kun iona Êalr§o, sur referajo aantena kiun mi
faris dus La 65-^ Ünivergala Kongrego de Esperanto 198o-en Stokholmo. Pro
Ia geografLa situo mi ilustraciis mian tipologiou per ekzempl.oj e], 1.a Lan-
doj nordeirropaj. Tion mi arrkaü êi tie intâncaà rari, êar spite a1' ebLa
unuavida takso fare de nespecialiato tiu regiono poyas Liveri ekzempl.oja
ae êia speco de etnaj minslitatoj.
ôar 5a temis pri individuoj pli-rnal.pli suferantaj pro aparteno aI- ninori-
tata grupor mi bazos mian terninaron sur individuoj, kio tanea BanterFe
donas La terminon por I.a koucernata grupo.

T. VIZIîAI{TOJ
ILi pli-malpli Libervole irag en iun regionon kaj povas Êaa§i siên situa-
cion relative facile per rea forf.aso de La regiono. Inter il-i (a) La fiI-
RISTOJ havag ta plej bavorajn kondiêojn, êæ ifi noraale mem e].ektas la
vizitotan landon, vivas normale sub favoraj kondiâoj (se oni pretervidas
ke eociaj kontakioj kun enlo§antoj ofte ne tro abunaas). L4 oi"ito-"ü- -
forl.aso tute ne tuÊas lJ.ian viv«lbazon. Tamen povas ekzistir pro arrra apar-
teno al iu e1cn4/nacj.a/Ètata komunumo, diversapeea individua lü grop. ein-
teno aI ili Iaü kriterio de raso, Lingwo, devènJ.ando, pol.i.tifaj-cirlrous-
tancoj ktp.
ÀLian staton travas (b) DESORANIOJ kiuj ja ion volas efiki pqr parsoaa
kontakto ktrn ano de la koncernata regiono. Por iLi La kondiêoj povas Botl-
. .4.trrgr. per premaj. Ilir inter ki-uj mi kal.kul,as ankaü stud,antojn, nur en
malp1i granda mezr:ro l.ibere elektas I.a vizitotan regionon.

2. ENIIIGRAI.IIOJ

La enmigrantoj pro iu ajn premo aü pro iu ajn celado forl.asas J.a Êisnunaja
êirtqüajon kaj viwkondiêojn por daüre vivi sub I.a kondiêoj de la nova êir-
kaüajor êD kiu ili normale sentas la por ili aovan gtaton de miaoritato
kun Ia eekvoj rezultantaj. Ilia elektebleco kaj iJ.ia antaüscio pri la e§-
toata stato estas limigitaj .ü tute foregtas.
(") G§EDZECo-PÂm§ERO.I kutime travas Ia plej bonajn informeblecojn, priju-
â"j* kapablojn, proveblecojn kaj integriâeUfecoSi per I.a proksiàega'i-ndi-
vidua kontakto kun la partnero kaj ties fanrit.io. faaen iJ.i povas suferi
pro nesufiêa antaüseio kaj ebleco de merlrrovo.
(b) IÂB0R-EIII.{IGRANî0J forlasas la propran foaon kaj eairag freudan regio-

^. - -..tnon por serêi pl.i boaajn sociajn - precipe ekonouiajn - kondiôojn. IIi
forlasas La hejmregionon pl.i-aral.pl.i libervole kaj havas pli-malpli La eb-
l.ecoa el.ekti J.a celatare regionon.
(c) La AZILULOJ normale devas forl.asi sianr proprar regiolron pro forta pr6-
mo kaj ofte travae ege redtrktitan elaktebLecou koneerree La cel.oa kaj J.a
novajn kondicojn.
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5. lütortouo.r
La grupo kiu apeciale^koncernas nin egtas Ia tria, ne pro tio ke Ia al.iaj
ne travivag malavantagojn kaj probJ.emojn pro-sia minoritateco, aed de il.i
oni povas ja poctul'i iom da adapti§eno. tiq êi lasta, grrrpo vivas kiel ni-
aoritato en sia propra ragiono havante en §i dekomence trejman rajton kaj
estante minoritato gen esti partopreninta, per ki.u ajn agor eB I.a kaüzado
de eia atato. En ttu êi grup; ni Lalkulag'sâs ttpojnl
a) Diasporrrloj
ILi vivas dise izolitaj aü en mal.grandaj grupoj. Ofte ili^estae I.a poete-
uloj de iamal enmigrintoj kaj relative rmrlt-trajte adapti§ia aI la majori-
tato; tamen il-i ne apartenae aI, $i kal estas agnorkataj kiel. alJ,ut.oj sin
men centante tiaj. Ofte iaj diatingeblaj trajtoj elstarigas itin inter Ia
majoritato: I'iagvo, vivrnaniero kaj alia{. La ciganoJ vivantaj en Ia pJ.i
grandaj nordaj l.andoj apartenac aI tiu êi eubgrupo. olri porrus inEluzivi
êi tie solu].oja de alitipaj minoritatoj: prozelitojn (kp. , b) aü tLee
posteulojn, aparteaaratojn de iaaa goeia majorl.tato (gernanoj en Danlando,
svedoj eu Éuomio). Ekstèr I,a eiganoj ili oite havas Èontakton at kaj 3ir-
non fare de pli boastata orinoritato.
b) Prozell.toj
Proze].itoj estiiia pro âaoâo de^idçnteco de etnanoj en iu terpopunkto.
t{roma],e il.i aü aliaj prapatro5 Ean§ia Ia identecon de etno dun Lu tempo
qal.pl.i prestiia af pfi prestilar lornal.e politike aü socie reganta. La
3anÊo taqen ofte ne tute forigis ôiun rekonebl.an rilaton ktln Ia iama etno.
Inter i1.i estas kalkulen{aj, àkzeupLe, danifinta5 feroanoj vivantaj Êur
1.a feroaj inauloj, avedi§intaj suomoj en norda §vedio, akulturi§intal (t.
êo ku]'ture aai-militaj) cameoj ea La koneernataj landojr kaj La supre &êrr-
eiitaj personoJ (kp. 5 a). Rekoneblecoj aperas en Lingvourzor no6o, acpek-
to koôr
c) Ekgteraj koloniigitoj
Tiuj êi estag honoj kiuJ vivas ea kol.onioj ekater l,a ll.moj de la mastra
Stato kaj ne travas aarnaja rajtojn kiel Ia civitaaoi de la magtra Etato.
Ea Ia ekzempl.a regiono, J.a laetaj ôi-tiprrlo5 eetia Ia groenlandanoj kiuj
fariâis enkorpigitaj ko1oniigitoj (kp. , A) on t95, per la deklaro ke tu-
ta Groenland,o estonte foraog danan distrikton.
â) Ealrorpigitaj koloniigitoj
AL tiu Êi tipo apartenis ôis 1948 I.a feroanoj kaj de 1955 âi" t:979 La
groenLandanoj, kiuj ambaü nun havas plejpartan meustareconr tamen orr 8p8-
èiata Ligo aJ. Daalando kaj kun difektita suvêrêaêêoo A1 la enkorpigitaj
koloniigitqj daüre apartenas J.a aameoj en §uomio, Svedio kej Norvl8io.
Ili estas Êtatanoj de I,a mastraj 3tato5 ta3 aubaetitaj aI tieg te$oj kaj
reguloj. ILia aütonomis egtac tre J,inigita kaj ne dependae de ilia proPra
volo aü de saæajtaj, luverenaj interkonaeatoj.
d) Lin-minoritatoj
ILl eetiits per^starigo de limo iater du partoJ de regionor kiuj ekde tiam
deBendas-de du Êtato5l tio kaüzis ke mikce vivantaj etnoj en etnaj-1i.mre-
;i;;;j-;ü-iotaS etnoiàrtoj fani§is ÊtatanoS de ali-etne iormitai aü estra-
{.j Êtatoj. Ekzeuploj estas jenaj kazoj: geruanoj ea clrda Danlandol danoj
en f,a sveàaj regiànoj trans /reaund,, cvedaj Sland-inaulanoj, cuomoJ en
norda Svedià apua ].a l.ino kun Sugmio. ?iuj minoritatoj estas ofte profi-
tantaj ..... .ü suferantaj interâtatajn interkonsentoja kaj politiJsajn
kondicojn.
e) Koactituântaj minoritatoj
Al ili aparteaat La svedoj en okcidenta Suomio kiui cstas oficiale â$ros-
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kitaj kiel kongtituanta etuo de La guonia_âtato, kaj kies lingvo estas ag-
noskita kiel aua Êtata l.ingvo.-,1anen ankaü tiu êi piirttegiit; miaoritato
ne vivas sen preno intencata aü neintencata. Ilia rezistopovo kontraü asi-
mi,,Ii§o dependàs de multaj^eksteraj §aj internaj kond.iêoj, sed il.i havas }a
plej avanta§ajra ebleco3n §in koatraügtari.

KieI. jam uoatrite, J.a llmoj inter la d,iversaj tipoj de minoritatoj D,ê êE-
!aç rigidaj, eblas transiro de unu tipo ea al.ian, kaj J.a gtato povas Êaa-'t'Â' an aü, en malfavoran. Gravas ke la aaoj àe maSoritatoj atentugaga en ravor
kaj komprenu la probl.emojn de Ia minoritatanoj kaj agaoeku ties troman rsj-

Ateutiso rrri 1i_teIlrturo: Ileinz Klogg: HGrundfragen der Etbnopol'itik im
2a. Jahrhundêrt. Die Sprachgemeinschaften zrieehen Recht und Geral.t.tr
Yerlag lfiJ.hel.m BraumüIl.er UniversitBts-YerJ.agsbuchhandlung, Sien, L969.
Receazita eni LHI"PT vol.. Ir, û-To L2, pr 176 - 1Brr.

ttlt|l***|}!t*

]<(fNGlzÊ EL IIIIT
BRUSEI,O. La .Àsocio Internaoia por Ia Defendo de 1a !{inacataj tiagvoj kaj

Kulturoj (AIDMIK) eldonis ].a duan auneron de sia trll{FOtr kiun re-
daktag fvo Jo D. Peelersr ekde I.a kunveno êe AIDMLK ea Bailleul.,/Bel'Le er
jul.io 198o adjunkta §enerala sekretario. lroveblas €n tiu dua rüaêro rê-
porto pri I.a êi-maja egtrarkunsideto en Lioao (partopreaig nnr I estrara-
noj): diversaj aktivajoj precipe fare de Peeters kaj estrara proceê-rêsu-
laro (en kies punkto t J.egatas ke I.a estraraj laborliugvoj-estas Ia fran-
câr ang1a, geràana, itala kaj ... Egperanto). Konlsretaj paÊoj estas fara-
taj por finfine doni juran formon aL praktika hr:nl.aboro inter ÂIDMLK kaj
FUEEU. La AIDMLK-estraro subtenas rezoluci-proponoa de B-ro Arfê koncerne
âarton de Ia Eüropaj Komunumoj por protektado de 1a regionaj 1ingvoj kaj
kuLturoj. Estas aldonitaj diveraaj inform-materialoj pri aliaj institucioj
Iaborantaj êi-kampe: INTEBEG kaj CIFE. - §ajnas ke nia supozo pri I.a valo-
ro de Yvo Peeters kieJ- ao\ra estraraao pl.i kaj pJ.i pravi§aa (fp. BnfI§MO
25 / lÿ8o, p. 11).
GOOSE BÀ1. tra eskimoj^de Labradoro (uordorieata Kanado) pl'eadas pro Ia

grandegaj-Êe+oj kaüzataj far La FRG-aerarneo kies aviadiloj
ekde somero 1980 ekzerci§as tiqregione. La vivo-bazo de Ia tieaj esltimoj
estas la ka.rib1111-grêgoj kiujn Ia ekstreme mala,Lte flugantaj aviadiLoj for-
pelas. Antaüvideblas ke ankaü aliaj bestoj forl.asog tign regionoal êefe
se oni efektivigos La proJekton ke en 1990 tie ekzerci§u 4o aviadiloj.
IrRBI§O. La dua interaacia kolokvo de CIREEL(ltGentre drlnformatioa et deæ

Rechercbe pour I.tEnseignepent et LrEmpJ.oi des I"angrregn) okazos
de La f6-a êig I-a 2ô-a de septembro 1981 en ürbi.non 71 kur gude de Bimini,
centra ItaLio. La kadra temo estas rr§tatuso kaj admi.nigtrado de Ia Ling-
vojrr. Petu informojn êe! CIREEL, 8o rue Yaneau, î-?5oo7 Paris.
OLDEIIBITRq. La 2&-an de aprl.Lo 1981 la aaocio de^pl.atdiêej iaetruistoj

okazigis sian &6-a.n knavenon en tiu êi nordokcidenta urbo de
FRG. La êefa elemento estis leciontroro en kurso d.e 3.a aupera gimazia aek-
toro EIi Ia pl.atdiêa I.ingvo. Surbaze d.e L9 [Patronian I.a lernantoj korpa-
ris vortojn et I'a rneza kà5 noderaa platdiâa, angla, danal norm-§eruaaa kaj
Latina lingvoj por trovi la pozicion de la platdiêa i:rter tiuj diversaj
lingvoj. a Poste I.a kunvepintoj diskutig kun I.a lernantoj pri I.a motivoj
por-oaüpiio pri Ia platdiêaj lingvo kaj literaturo. ta kr,râ-instruisto ra-
portis pri J,a multaj aspektoj traktatai dum Ia kurso duonjara.
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Komence de majo r98r, Marc Demonty eL Brqselo faris referalon en Âkeno(rne) pri la "lgl:"-l"i,nîna situacio de la etnaj rilatoj en Betgio. Likoneciigis la aüskurtantoJa pri amaso da aspektoj de r.a frobl"rol ekzem-
-p-1:^ïi"La^demanndo: 

Kin estag la minorLtato en aËr.gio, là^frandr,iS 
-"U-r"

ÿaf-onoi? Ec tiu demando plur-vidpunkte estas oiskoidnka, ôar krom flan-droi kai vatonoj ekzistas pikardoj, leeeburganoj kaj germanoj en tLu-âta-to, kai la disputo tute ne furoras iater la-va1àna Liàgvo lraS la flandrajdialektoi de La nederlanda, sed inter la franca kaj La nederianda Lingvoj.Demonty farie rapidaa ekskurson-tra La historio aténtigante pri la najba-reco de ronanigitai keJ.toj kaj -§ermaaoj en ra nuâa B"i;i; ;";;ü â]ooo ja-roj kaj pri La vigla^sinselsÿo de pl.ej d.iversaj regantoj antaü o1 alvenien la revolucis de 183o. îiam ekzistis ne mu1[e pli ol-provinca patrioti=-g kai usuda[ kontraüstaro al La trnordatr regad.o: Dum ].a flandrog kàtorikajmalakceptis La religion de La nederlarnd,a regantaro proteataata, la valonojprecipe rifuzis subi§i aI ties Lingvo. Do, ].a fundaàento de .I-a nova Êtato-rezultinta de la revolrrcio estis negativa solidereco, sed nenia komunaprojekto!Ekregis1abur§ak1asoio-estisfranc1in-
$vêr Se pasiatjarcente ÿaloaio estis ekouomie multege pli potenca, pro siaindustrio, ol Ia agrokultura Ff.andrio, tio §ar.§i§is-pri ral pri râaikaLepost Ia dua mondrnilito tieL ke I.a fakta plimuJ.{o-ae 1a UefÉai civitanoj,la flandroj, ekhavis ankaü .La ekonomian l.I.ip"rorr en la gtato. Jam estis.8:tiT13 nova kaj finfine pll komplika piouiemo ot Êiu5 aJ.iaj; ta origineaùtentike flandra Bruselo estis ttinvaditarr far franclingvanoJ tioa ke Laflandristoj eknomis la âeftrbon troLeomakref.orn kaj f""o"iËt;r-: i"üâi"*projektis meti Ipun-koruroonH êirraü tiun ci urbon. La koapromiso de Lg6tpri Bruselo respektive la 19 muaicipoj de 1a aglomeraSo *ài la nfaeilaJo5n
por franolingrnrloj en la.origine nederland-Lingvaj rmnicipàj evidentiâir-
Baldaü di.sialis 1a katolika universitato -- 

_-I-aà r,ovàao inederr.and-1i1wio),kaj§i.fra.c1ingvasekcioæ_;";;;ilài".îJit";"
kilometroin sude. .Akri§is r.a t t:-._,rÉrtf probJ.àmoj en d.u

::":Bbi}"r 91" precir-e_tie ripete ekepJ.odis lkvererô3 kaj uaral.àj.
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iD - - -6 ôu jen nova
aspekto de La interetna

probleao en Bel.gio? I{e plu flandroj
sed ambaü ekkonscias pri sia vera subpremantot
Tamen, âe ebl.as imagi BeJ.gioa sen BrrrseLo?
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Fine de sia referajo I'Iarc Demonty (fiu estas valonido kaj instruâs ioorla nederlandan lingvon) regunis f,.a rezultojn de interesa-eotetà-tai bon-volis redetaligi I.a resunon por ET}{ISMO:

NE}<UTIMA EIVKETG, ]'IJEILI}<IGiITA ]'FII
ETNAJ FIILATCIJ EN BELGiIcl
Sur Ia informa kaupo, du taggazetoj, kiuj Laü eldonkyanto estas gufiêegravfj respektivê por nederlandlingvanoj kaj fraaclingvanoj, rrDe Standaardnkai rtLe soirH sanotempe aperigis enketon pri ra manierô tiei tiuj dr-:;;;J-etnojr simplige limigitaj, takgas unu f.a alian. Interese estas Ice La enke-tistoj de La fraaelingva fil,e Soirtt enketis en nederf,.andlingvaj me{.ioj I dgntiuj de nDe Standaardn demandis f.a francJ.ingvanoja, kaj ke anüaü Jurnàfo3akceptis publikigt senâanle tradukon de r.a pararérà eakeüo.
ltiaopinie plej signifa tiurilate estaa la enketo farita de La gtatistik-
instituto INÜSOP, kies rezuJ.toj estas publ.ikigitaj la 6-aa de marto 1981.Jen kelkaj eroj de tiu opiniesploro:
Demando: ôu eaü vr rÂ FIÂI{DRÀr Mrl,irstnqr HÂvAs paAKTTKE pI,r Aü MALptr DA

DECIDPOVO OL LÀ FRAI{CLINGVÀI? -(Rimarkigor from ta êefaÉaistro,kiu kutime estas f}andra, ambaüfl.ankaj mi-nigtroj estas sagü,om-brajr kvankam Ia flandra enlo§antaro egtas k].arè pli nultnombra.)
Respondo I francLingvanoj nederland.Lingvanoj

Je dekduo da demandoj pri Ia neceso de dulin
oni^konetatas te êiui tonsiderag Êin neæ;
oI- ce nederlandJ.ingvanoj.

pl.i da povo
egalan povon
maJ.pli da povo

fandi§o kun al.ia Lando

korrpleta aütonomio
daürigo de La nuna situacio

Toro ÿ6 4tro g

28rt* 1( 5418 f

REGIO§o, KIII §OLÿO ESTT S PRET.E-

55,1 l[
\trz 6
tro %

4,5 ÿo

L4 r5 ÿ6

1o12 %

7$ *
58ro É
To rz 1{

3r9 *
2r.r2 r
44ro ÿ.

26r4 *

DEmAndo I EKZISTAS },ALSA.MAJ OP$$IOJ PRI I,A FINÀBICÀ, RIITIEDoJ DE I.A LI}{GVAJ
KOMT'I.I{'MOJ. KIU OPTNIO PI,EJ SIMII,AS VIAH?

Respoado: francLingvanoj aederl,audliagvanoj
Ambaü komunu.moj devaa
helpi uuu La al.ian
finance"
II.i devas mea okupiii
pri propraj financaj
rimedoj.

Demando: KONCERNE IÂ E§TOIITECOI{ DE VIÀ
RITTDA POR YI?

Respondo: francli.ngvanoj nederlandlingvanoj

restarigo de rüureca Belgio l*9 rZ *
îiuj êi nombroS ectas diversalaniere interpretebJ.aj: videblas
nostalgio de multaj franclingvaoj aI antaüa pl.i favora gituacio,
aprobo de la nuna situacio (êu tanen favora aI. iri?) êe multa-i
flandrojr pli da aütonomiemo en Flandrio, kaj tutkrare preataü
neniu i-ntereso pri'kr,mfandi§o kun Francio reipektive !{ederlando
ambaüf].anke.

eo
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Demand.or sD vr spRêus rÂBonLoror, ôu vr Arcpprlrs rn.Arsr.oêrêr Ar, r,A ALrA

PARTO DE I,A I.AI{DO POR TR.OVI IÂBORON?

Reapondo: francl.iagvanoJ nederlandtiagvanoJ
jes ,612 ?6 7z,Z *
ne 6o17 ,6 6512 *

Demando: êu YI §cIPovAs IÂ ALIA§ T{AcItI§Gvo!{?
Respondo: fraacringvanoj nederrandrlngvanoj

flue
ne tre bone
ne

profesLajn
fanil.Lajn
anikajn

t6 r5 ?É

29ra fi
5217 *

regule kel.kfoje regule

5or5 fi
4oro f
27r, f

Por i.el paradokger la flandroj scipovaa p1i bone Ia francan, sed instali-
grrs ma1pli volonte en J'a regiono kie §i egtas parolata.
Demandor ôu vr HAvÀs pnotr'§srÀrr, rÀHrLLA,.rN Àü AMrrAJr{ ror{TArîoJN Kut ANoJ

DE I"A ALIÂ trOffi'T{T'MO?

Reapondo: francI.ingvano j nederlandl.l,ngvanoj
jec t .ies t jeet

25rg fi 2tr7 g{

2or, fi 2or4 ÿe

2519 ?$ 4or1 t6

t6r2 *
tlta ?{

tSro ÿ6

jesr
ke1kfoje
16'o t6

1712 *
?.412 *

Koneerne hornunajn eeloju (ekz. protekton de l.a virimedio, egalrajtecon in-
ter viroj kaj virinoJ, ktp.) taj oaterlajn havaJojn deziraiaSnr-montri§is
tre granda sinil,eeo en I.a priori.tatoj ôe asbaü grupoj.
La Laeta demando temis pri (mal)kvalitaj adJektivoj, kiujn oai J.igas kun
anoj de Ia propra aü de la alia koqtrnumà. Lê Licüo-aupl.ekeLs 22 aà5efti-
vojn. Reculae koastateblac ke pl.ej ofte:

Ia flandroj konsiderag Ia bruselaaojn konaervemajr arogantaj kaj
babil.aéenaji pri Ia du Lastaj konsentac francl'iagvanoj, ged ili
aal.e opiniaa l.a bruselanoJn kontegtenaj;
Ia francLingvanoj priekribag l.a fl.androja kiel, faaatiJsajn, arogan-
tajn kaj unuavice laboremajn;
la franelingvanoj koncideraa ke Ia valonoj (ao êi-Açze Ia propra
grrrpo eacepie de franelingvaj bnrsel.anoj) egtas viv§ojenaj-kaJ
konteotemajr dum por la flaadroj la eanaj valonoj estag fanatikaj,
kontestenaj kaj tuteerte nallaboremaj.

Jea do rignLfaj diferencoj en Ia priju§ado êe etnojl kiujn oni iam konsi-
derig kiel oevidenter parencajn, krom l,a lingva nalgameco. Send,ube Ia ko-
nata dirajo rF!.andro, ?aIoao àsiag nur antaüiomo3, Be1go estas 3.a familiarr
perdis multe de sia eigaifo ..... .

l:ttl+rl:ll}*t*

Cetere, kiel. ui nenciis suprôr'€n Belgio estas parolataj ne nur Ia neder-
land,a, fraaca kaj gerrlana lingvoJ, sed ankaü I.a leceburgar pikarda kaj va-
I.ona krsa la fl.andraj dialektoj de I.a nederlauda. (Komparu ôi-rilate la
diversajn artikoletojn aperigitajn ea ETIÿISMO n-roj 22 (p. 14) r 23 (p. 1
kaj ?), 24 (p. 5 - 6), 25 (pr 18). - E4 t979 estis pub].ikigita 1muçkta te-
atra§o de d-ro Pol DENOEL (LÎdge = Lie§o) sub I'a titolo nLes soirrdôgrt (La
aurduJ,oj) origi-nale verkita en I.a val'ona l.ingvo.

*tt*tl*t*!trl
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I{ORîIS PAîRIOTO

uoRtrs aütærrrr.l
SENDEPEITDECISîO

SENDEPEI{DECO

Jen La pruo de granda
manifestacio kl.u iris
tra La stratoj de Do-
nostio (§an Sebastiân)
post la nsrto de Te-
Legforo Ètonz6n.

«€ê 0o, moztinton tima.s!»
Pez mitzaêetoi kai kizaskamionoi kontzat

üunebza kazavano
La 9-an de marto 1981 mortig en Baiona (franeia Eüskadio) unu e]. La plejreliefaj aktimeloj de La âi-jarcenta vaska politikol Telesforo de Monz6nOrtiz de Urruela.
ti naski§is ra unuan de decembro^ Lgo4 eu Bergara (Gipuzto), studig .jrroneu Madrido kaj jann juna§e membri§re en La vaira !{aeiâ pariio (g;"k" Alder-di Jeltza1ea / Partido Nacionalista Vasco). §I.ektita en L9r3 kiel deputi-to por Gipuzko en la hispanan parlaaenton Ii bat+I-is por vaska aütonomio-statutor kiu fakte ekvalidis kiam jam J.a intereivitana ailito eatis eks-plodinta. Monz6n esti§is ninistro lri iaternal aferoj en ].a regietaro de
!a aütonona Eüskadioi li estis !t-Jara. !{afpli o]. jaion poste tt etzitt-
âitr-kun Ia eeteraj registaranoj, ;oa;ù ia trupoj de I.a ribel-generaloj.
FIonz6n e§renis kontaktojn kun Ia fu§into3 en francia Eüskaeiio] orga'rizis
help-karrpanjoja kajr fine de 197o, rolia^kie]. perareto inter EîÀ nai].iberi-ginta La germanaa konguloa Beih1 kaj la §tata3,aütoritatoj. En Lg?? Monz6a
revenis aL llispanio kaj egtis eksmembrigita de 

-Y§P. Du jarojn poate - ].i
estis proksimiiiinta pli kaj pli aL I,a ekstrema maldekstro vagkisma - Mon-
zôn estis elektita deputito en J.a hispania parlamento en Ia listo de llerri

i0,i

Batagura (Popola Unueco). Saae kiel La al-ial êu deputitoj kaj unu geaataao
de P[Ir ].i neniam pâr-
toprenis parlamentan
Inrnsidon, ê* PU pl.e
dic kontraü Ia hig-
pana konstJ.tucio de
1978 konsiderante
§in nevalida por Eüc
kadio. I"a 9-an de
marto 198o !{onzôn es
tis elektita unu eI,
la 11 PU-deputitoj
en Ia parlamento de
Oüstaaior aI kiesf

Amasego da policis-
toj haltigas La fu-
nebran karavanon en
Pasaia por transpor-
ti I.a kadavron per
polica aobulanco aI.
Bergara.



kunvenoj il.i unu aoJ.au fojon iris .....
la re§o de llispanio.

politikisto, sed ankaü aütoro de pluraj
poezio (ke].kaj poemoj tre popufariâis)-

I"a morto (pro infarkto de Ia miokardio) ae Monzôn iastisis multesa-in vas-kojn gE lTaracio kaj flispaaio demonctri eian profundan slnpatioor-.Ë adoronpor tiu ôi karisua homo. §ennombro da aüto3 ârorpanis La iunebran kamione-tort - kun gra'adega vaska flago sur la dorsfl.anko - §is l.a limo kie Ia his-pana polico ekzakte kontrolis kaj registria--êiujn karavana;1n aüto5n. Kian1a vaËtraj rifu§intoj egtis turnifindj ;Éü-i"-!ir"r- S.rr ària3 vàskojr ê1lIa hispania flan]so, anstataüis Ia unuajn por oaa§e kàndtrki ].a mortintoa aI.ties naski§loko Bergara. Sed ôeestie ankaü trl.a al.iajtr: aroj da po1icistoj
bord,eris la gtratojn kaj blokis strathrucon deviante ].a kaiavanôn sur La
aütoâoseou. ôier-atuA nif.§o5 kaj^sur pontoj, atendis multegaj^homoj. Lê
karavanor malgraü Ia policaj streêoj, sukcesis forlasi ta aütoÊoeeon ka5
traveturis la centron de Irdrn por direkti sin poste aJ. Ementeria. îiam
okazisl fine de Pasaia, l? nekredeblaJol haltigo de Ia funebra aüto far 1apolico, rrper{i§on de la aütoÊtogiloj, transmeto de Ia êerko en pol.icêrr êrr-
bulancon, daürigo de la trangporto akompane de af.menaü du poJ.icàg kiras-
autoj kaj nenombreblaj rtnormalajrr policaj veturi].oj. Al.veninte eD, Bergara
I'a arrbulanco kaj la 'feskorton eê ne haltis antaü J.a {omo de Monz6n, kien
oni revenis nur post genfina protestado far Ia anasi§inta5 vaekoj. Lâ pro-
vineestro ( = delegito de la eentra min!.sterio pri internaj aferoj) pràvi-
gis Ia êeegtsn de policaj hundoj en Ia êefplaco de Bergara per Ia-suspekto
de skandaf.oj kaj afilioj I
ttBê La mortj:rtan l{onz8a iLi timagtn diris urbestro üria de Hern6nL, apud
Donogtior êü iuprovizita Inrnveno popola.

tiom por konlcretigi al niaj legantoj la situacion en Eüekad,io: La centra
regiataro surstratigae sianr arnitan policon por sufoki Ia krion de Ia po-
polo pri §E§DEPEIÛDECO. Pro J,a Katol.ilaj Rc§oj kaj loo jaroj da absolu,ti.smo
Hispanio egtas - laüdire - ürrüêcê kaj devaÀ kongàrvati-tia. Tiall tntsim-
pler La hispana konstitucio de 1978 ne lrpovastr enLravi I.a rajton pri uem-
determino de kin ajn grupo de La hispania enlo§amtaro. Se aldoniÊas - kiel
depoat kelkaj jaroj okazas - mil.ionopa senlaboreco, ne nirigrr ke sultegaj
vaskoj turaas La dorson aL tiu êi ttdemokration. Jen Biat EE§RI BATASTNÀ
du fojoja sir,gekÿe atingie surprize graudan procentaton ea bal.stoj pJ.edan-
te por gendeDeada merkgina vackista iitato.-

T<IOM trIA AÜTGINIGIMIGI I
ta ministro pri edukador gn Ia regietaro de aütouoma
Eügkadio, Etieaike, riproêis aL I.a Hispaaa §oeia}ieta
Laborista Partio fàntrâü-aütonoraian strebaêono liu êt
oartio estis pLendi-nta antaü La Konstituei-Tribunalo
iro ta 1aü1€Ê; ebr.eco ke 1a'aütonooaj regionoj aôD or-
ganizu Ia.I.errrejojn. Fakte J.a'îribunal.o dekLaris La
[oreapondan paràgiafon de La 3.e§o kontraükonstituciat
La vaska registaro, 5i* formas ekskl.uzive minigtlgi
kiuj estas uembrgj aü adeptoj de II§Pt kongideras ci
tiuln deeidon fraüào aI. la vagka aütononio. La gauan
tagon (11. o6. 1981) Ia parlanrento de Eüskadio trak-
tià pliajn probJ,euoja et- tt edrrka kanpoi Ànkoraü r€a-
tas definitivicenda La jura gituacio de la Eikastol'oitt:
êu pub1ikaJ, êü privattS, êu êit3, ô, i-nj? Kiam temiÀ
pri I.a konàtruota simazLo ea Lagarte (gude de Donog-
îi"l leviâis la ritroêo ke J.a vagka regietaro âa5nas
prokrasti Ia konstruon por fine atarigi privatân gim-
nazion kun-J.a eüskera kieJ. ingtrrrlinsvoo Kiu l.aütigis
tion riproêe? fi,oupreneble Ia hispaaiicuaj fralreioj t

.rt.ri * t a !} * ,; * t

13
por protesti kontraü I.a êeesto de

Sed Teleeforo Monz6n estis ne nur
eüskerlin.grraj Libroj, verkiato de
kaj kompouisto.
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oKcgzAvtgo
(Oaïrrtgo eI. EtltlISEO 25, p. , -5)

POtIrrrA MALF'EIRuO AL I"A OKCIîAI{ÀI RA.rgOJ

Pol,itike La maldelsstrulaj partioj r EêJ'-
graü tio ke êiu5 eataa tiad:icie iak,obe-
o"j, mal,frue adàptilas aI I.a novà5 aüto-
nomiai postrrlo-i. Bedaürinde por Ia r

La sintenoj radiJsaliiaa, âo proksi-uume tio
J.a PIüO antaü pl.i oI 2o jaroj kaj tio estag
NIA LANDOü de antaü rrelonge.

nomiaj postuloj. i-nde por Ia
franca sigtemo iLi alvenas tro rnalf,rue. t€
prl.regiona l.clprojekto kiun prezeatie La
Franca Konnnista Partio en deeembrs tg77 egtas fidel,a reprodukttSo de la
projekto de Robêrt Lafont el 1196?. Kaj tio okazis lciau laforrt âirl post-
f.asis kiel. malaktrralan ...
En interna dokumento de l,a Fraaça Socialista Partio, pretigita far ke1-
kaj aktivuloj, oai agnoskas fce Ëe !.a franca âtato ekzigtis kultura gêro-
cido, lingva fanatikeco kaj idsologia naeiieso. lial ili opiaJ.as ke La
naldekstrularo devas publ.ike proktÀoi ke §i tonAamas âi tiun aapekton
de ],a pasjnteco, eê dekl'ari kç ]'a franca ma].dekstru].aro, samivele ki.el
I'a hiaiana reâo, akceptas ke âitrj lingvoj en Francio caùas egale naciajl
kaj tio iqrlicas rajtegalecon ôe aivel.o de priacipoj sendistiage de la
faktaj malegalecoj.
Kaj gekvasl Hêi tiu oficLa1a rekono de l.a franca p!.ural.eco proklaaog Ia
rajton de I.a uinoritataj^popoloj je Ia honol uzo kaj evolus de iliaj
lingvoj kaj kulturoj en êiu3 vivaspektoj, êefe en tigrj de Ia instruadot
infornado kaj administracio.n Oni devas atentigi ke êi tio egtas la gin-
teno de aktirnrla grupo l'aË I.a premo de I-a social.istaj skcitaaistoj.
Sed kiom malsimi1a estaa êi tirr sinteno ril.ate al tiu de I'a Franca So-
cialigta Partio eI. 1,973 kiu denruncis kiel. reakciaa rrê Bur Ia liberigaa
movadon de srrbprenrata popolo, sed eâ^I,a siupl.aa eksentsa aparteni aL
kiu ajn etao. Tiu ginteno egtis gufiêe simil.a aI, tiu de la Fraaea Eontr-
nista Partio kiu prok1amig ke Ia âtato ae eetas atrukturo de sscia cÿo-
Luo 1aüLonge de Ia tempo, sed defi-nitiva kaj eterna realo ea tire forno
kiqn doaig af Êi Ia trazardo, dur I'a ninoritataj nacioj higtorie kondên-
nitaj devas akcepti eianr nalaperon profite aL tiu reganta.

LIBSAECO PoR OKCTTAI$O

Ene de Ia morgaüa uüropo Ia nacioj aü popoJ.oj ktel -eirrogaj regionoj rai-
tog ae nur BeB sin regi, sed ankaü havos propraJn eksteraja rilatsjn kun
eiaj najbaroj, kio permeaoa Be rrur konstrui La unuccon de I.a okeitana
teritorio, sed anlsaü tute ual.ferme al,iajn kiel. l.a okcitanan-katalunant
La uediteraneaa .....
Robêrt tafout, aütoro de Ia regionismo per aia lLbro ttl"a Regionicna Re-
voluciotr I rekànie paaiatsonere publi3e ke La regionisrno finilis kal kc
oni devae doai ian povon aI. J'a okcitaaa teritorio.

estas kion diric La radiks-
kion diraa n§I VOLAS IoêI E§

toêlutmo rAr opuoqmrro
Ene de Ia lingva kaj kuJ.tnra toritorio skeitana folis et 7975 entute
12.54?.ooo personojr eJ. kiuj 2oo.ooo estas civitanoj de Ia itala âtato
ipi.*notl ËS 6.ooà de r.a trispana âtato (l,a valt arÀraa). f,un 64 toiat-
toi/ao la meznombro okcitaaa iomete Errperas Ia duonoa de tiu de la oe-
teia franca Êtato. §ê p1i frapa estas ta ieoerala karaktero de tiu aal-



15denseeot Provenco estas la sola ni konctatas ke Ia sLtuâeio de Laokcitaaa regiono kiu atingaa ra tuta okcitanio estas uarsimita deaeznombron de La cetera parto de La aliaj regionoj taj ae i.-l..tola Êtato- r,aü r.a statiatiroS, l.a de Franàio. pro ra enmigrads la

;i:ï'æ: :ltËlîîi"3,:::i"i:*,;i:, #ts:ti*:.ii;:;*:""îi*-iia;"
La tendenco akri_E::ol* ta tÀrapo.- kâi rieal a,- ,"rnperr.ode estis zrg_f,vankan tiu mr

ra okc*"ry JËlHlf:3::ï::::- 3il:!i;l,I-i::i.::,ii::::'î:::,i:j
5aü !e Ia lonorara aalalta nagko- regionoj. roo{iaüà, ion antaüe, in-kvanto en Ia !ryc3_âtato, §i rra- t"i.rgiE-k"j-i;6à,'r[-]rIîilr"s de-vag aliaja êef,ajn kialojni partenânto5-ati.ngls nigro-markres-
a) elmigrad.o de junaj okcitano-.i Ton pJ'i-aatpli gravanr kaj nur kvar

en aÈtiva alo-al àri"j-ià;i;- departenentoj atLnsis migro-kregkon
nojr êefe ai ta sena - 

pJ-i ol-1o-procentaa. I!â-
valo kaj aL J.a Liona ,\ 11] F ;\rÀ. ^r. :er lyoz Iüai 1ÿ6d cep
regiono! :'" 

r'rona O[iF p'ÔC #{ii::ii,'#}rx:.",U) enmigrado «

turaio ", i: :i:i*_ as 1-lt a ta Rararta ff,*r3"$if:fa:rlji;:",_najn regioaojn; T pti or ro ,6l r_ ;;is;.--ruoo
c)enmigradodema].mu1te.--koncigtaseI.repatriigitaj

kostàI.aborfortoa1§e-G-I":..9i.e1aordaAfrikor9l
ria, maroka, p"itrsiir. J I Laboristoj al.leriaj, aarokaj,

okcl.tanakajfraucal1G8E-ffiv:TdÏ.1a-integri§ookazas
I.' sinkronà3. n. igia I url l/ rrII :11 !:l:-:1-" aliaj 1okoiç
âi; 1;Gî."-Iir deparrem'o-f 1ll ll fÂlJl Bedaürrlde.la n."ra iit,ra.io
toi 1ç iorpasog au,peras la % d: l1.okEitana kulturo ne

portuga1aj kaj - nalpli -hiapanaj kaj ital.aj. Isur

Roiner :.o§as t6o.ooô npf"a"
Dum la periodo t9i4-t9zi I I I ngirel (eiÀir*"j-iJpatrii-okcitani" ,"o1:::,iglg1"'- I I I siloj), e1 kiuj iz.oà" rro_
::i âi:rx,:TI"I::§:::- I I r :t§:: i:,,t":*i li:_Ê1s-3ï".i1"T"'i:'l;"fll"ËiT." f I f îi:: 1r* de ra riea i"â"i-
en si.a tuto. La evoLuoj

""Itiâ"S;;-i;;;"-ü6g;, l- tgZS at- pernesas ke tiu i-ntegrr§o hav' La
aoniils-sép aepartementoj, 

-oiÉ"i"" kvaliton kiun okeitanio atingis en
inteiaaj i ;"k"ü Ia aliaj-Ë";;a;;;; 11 P?s.toteco kaj kiu denove éulus
ke i!.ia natura aupertoiàteco mal- :: gt Isonlserus Ia povon direkti sian
kreskag. propran destjnont De rÿ69 fiis §25ta migro-super}o§ateco mal.kreskis
De rp>tr âis 1962 dek departenento5 êere tro ra'aàciao de ra franeê rê-el la 51 okcitT.i montras tri- gictaro, kiu en tg?t* malpermesisprocent?n euperlo§atecon, sed in- eanigradon de p].iaj ekstàrlandaj
!.t 1968 fai §75 aur trrvin depar- laUoristoj eecêpte-do tiuj et Latementoj restag kun tirr saldol duno landoj de la Eüiopa fon,n,mo faüôiu5 aliaj ankoraü nalkreskas, êB- la RoÀa lraktato pri libera labor-
leP_tf de luru sola kiu kregkag: Puy elekto. ta konparo de La du varian-de Dôme. efo âi sigaifas_ke J.a ok1 toj - rr"t*. Ëj nigrada saldoJcitanal departementoj aaüre oal- doàag kie1 r"roitoo tri okcitanajukreekas pli oL I.a al.iaj regionojo rogionojnl
§antempe Okcitanio prezêatas uni- 

^kan rekordon havaate ta solin;;_ A - eentra okcitana regiono difini-
gionon en La ii"r."-at"ti-rf" atin- -ta sante!ilI)o por nalgraada mal-
tas malkreskon ea Ia natura galdo, kegko de ta- natura guperlo§a-
éI LlerosL. -teco {tiu a,,koraü daürê malkres_

If,as, lar la forpasoj superae I'a
EVOLUO DD LA EUpIIGRA FttO naaki§ojn) kal nalkresko.de La

migrado-superlo§ateco; tio êiPri La evoluo de 1a migro-fluoj konceraas trionon de ôkcitanio;
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B - Ia mediteranea bordo difinita per mal.granda natura superlo§ateco kajstagnado de I.a ennigrado-kresko (du provencaj d,eparteàentoJ konservas

tamen migro-saldon ankoraü pozitivan) ;
C - en la aliaj d.epartementoj, âefe en f.a orienta parto de Okcitanio,nalsraü pli grànda atabi!àc"1 oni konstatas de .oiàüï"r"i;;;;rkres-

kon êe Ia natura superlo§ateco kaj stagaadon de La nigro-saLdoo
Se olri koaparas ekde tiu ôi vidpunkto La rezulton de La okcitarraj regio-noj kun la ceteraj de-Franeio, oni povas ksastati ke J.a natur. rip""Iota-teco (biologia kresko) ae la ne-okcitanaj regionoj êi"r superas râ okci-tanajn. r,astatempe êi tiu procêzo ankoraü pl.igranài§as: krègko en Ia fran-cai kai malkresko en La okcitanaj" Jên kieL en Okcitanio Ia sa].boni[o k].a-re aperas je demografia nivelo. Ekzistas du alternativoj:

Aü La okcitanaj regioaoj perdas
ko de La adicio de l.a unuigitaj
migro-saldo.
nü itia kolektiva demografia kreeko nê okazas daake a]. ].a pozitiva na-tura saldo (La negativa gaLdo estas ja J.a plej-ofta), sed, lro 1.a enni-grado-f1uoj de la eksterlandaj^laboristoj Eaj êefe de malaLtival €11ê-ritulojl kio kaüzas la maljureiâorr de J.a io§ait.ro. provenco estàs javiva ekzemplo.,§e La nuaa tendenco daürras, Langwedoko kaj provenco ha-vosr en t9ï5r. 8.2oo.ooo lo§antojn, el kiuj 2 nltioaoS estog enmigrin-
toj, t.ê. 25Y" ae La tuta enlofiaatâror

La procezo kiu kondukas Okcitanion_fari§i rezervo de spaco, de laborforto,teritorio por ripozo kaj por nordeüropaj emerituloj, do: koLoniita terito-rLo, vaste konfirmi§as per La demografia evoLuo.
Kongtateudas La relative moderna origins de tiu âi feroomeno kirr permesas
kapti âi"o vastecoa. En 1B5r Ia entuta lo§antÀ"" à"-i. ses okcitànaj 16-gioSoj estis 1o.12o.ooo personojl t.êr 2BS Ae Ia fra'rcia lo§antaro kon-traüe aL ].a nuntempai 23* . Oni devas aldoni ke Ia kvin okcitaaaj regionoj(sen Proveneçr) reatiïgas sian ].o§antaron de 185f 1 dun La francià loE;t;:ro p].igrandifiis je 4&* .o Ia sanà periodo.
I"a postuloj de la imperiisma ekspansio konsideris ].a boaojn kie]. anagoa
da ekononia Laborforto trauslskigebla de unu aL Ia al.ia flaako de 1,a âta-ta teritorio fortranêante la radikojn kiuj J.igae 1a homojn a]. iLia far.a",al ilia famiLior ê1 ilia kulturo. §ub la Patçuja preteksto oni fabrikisverajn sennaciulojn. La perforta maf,enradiki§o-prô mizero kaj eksnosio
estas atenco kontraü la integrêco de J.a homo kaj signifas, èo1 veran ti-
fâIlêCOI1r

EKONCIMIOJ rRAr{CS K.AJ OKCIÎA§A
I"a franca ekonomia spaco- enlravae intermikson de evoluantaj regionoj (ea
kiujla lo§antaro treglcas) kaj de aliaj regionoj nalevoLuiitaj"(er. Ëirri La
enlo§antaro malkreskaa kaj maljuni§as). La kontragto evidenti§as antsoraü
Pli multe pro dua intermikso de sektoroj de moderna produktaaà fun tiuj
de groduktado pli-malpli kadtrka. I[onpreneble ne ekzistac hazarda konbino
en ci tiuj regionaj kaj sektoraj duecoj, sed koacentrads de evoluantajregionoj kaj de modernaj sektorojr de rsalevoluintaj regionoj kaj de kà-
dukaj sektoroj. Eê pli ankoraü: ëi-l-astajn oni organizas ekde deeidaj fo-raj J.okoj apartenantaj aI alia gigtemo.
Ànalizi la okcitanan ekouomion estas analizi ekonomia'e apacon for de Ia
kut}ma Êtata kadro. êi tiun studon o4i faris pri Okcitanio ena de 1a ftranr-
ca-§tato lsa5 eI §enerala vidpunkto. ôt-rit"te I.a okcitanaj ekonoaiiotojrel.iefigas Ia okcitanan submetadoa fare de industriaj kaj f,irrancaj Srupojpor kiuj §i rre estas La êefa celo de il-ia aktiveco. êi tiu fl,ankenigo es-
tas, taü itia opinio, Ia kaüzo de du eaceptal problenoj ene de La okelta-
na konseio: l.a turisno kaj Ia vinberku,lturado.

gian J.o§antaron pro kol.ektiva naakrea-
perdoj de I.a aatura saldo kaj de I.a
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IÂ TURISUO

La mitoj rilate la turismon kiel kreon de l.aborlokoj falag antaü Ia mal-multaj posteaoj kreitaj en.tiuj-regionoJ^ka3 Ia forLo de r,a turigmagaJno for el Ia kon-cernataj nunicipoj, àê pro I.a negativaj iaflaoj: tro
lLtai kostoj d:1" komunaj aervojr-pLiartiio de l'a Ëàsto de ra terenokio rekte mar.utiras l,a agrokuLturan- aktiveconr ktp.
ÿINBERX,T'LTT'RADO

§e la turisnaj problemoj estas pli rnod,eraaj kaj pI{ bone distribuitajtra êiu3 okciiaiaS-regiàno3, ta viabe"ai-ihï"Ëii"î"j ekzierag d,o anraü-longe kal peze influae aur Langved,sko, Èie ].a vinbàrËrretü"a"-r"rrÊir--ekskl.nziva. ta Sraut-departemento posedas 3\.aoo vinberku].turietogà fag11.ooo agrolnrlturajn dungitojn en artiva rô§antar" a" aunte zz3.z55 per-sonoj. tâ malar.ta gajao de la rangvedoka vino devigas serâi ;;a;["Eis",,
{: }9r.9"-tenpo-k"i.kvalitau malaltigon je^-mallguga tempo. Krom tute ne
*i:i sorvoJn de tiu ci situacio' kies kaüzojq[elonge àni forgegig, lastato ee resunas sian politikoa er, tirr esprino eldiiita La 24. tZ. tg76far Ia agrokultura !{inigtro Bonnet: ,Ke iLi krevut,
AKÎIVA I,oêANîARO

I:l q?f"jra rilato eetag 9 je 1o (9oÿr) en ].a pariza regiono, de 4 je 5(8oS) por J.a eetero escepie de okcitanio kal de 5 S"-e-ï7i?6t-"; Ëicita-nio meu. Oni kongtatas ke Ia .agrohulturo provizas tlrnt$ ae fa laborlokojen okcitanio ksntraü nur ÿr6t6 èu .La ceterà parto de i"-âtài".-k-;;"tabo-recor êrt L973r oetis duoble pli alta en Okcitanio ol en Ia resto de Fran-cio: l"a p}?i al.tajn aivelojn de senf.aboreco atingis Langvedoko (8rBS) n";Provenco (Br2p/)r
La observantoj plene konsenùas ke La relative traakvil.a nuna periodo ori-ginas precipe el la transformigaj esperoj rilate al. I.a poJ.itikaj klopodojde la maldekstrularo. Se tiujn esperojn troapus malbone elektità ekononiapolitiko aü balota malsukcesor la rezrltto5 cârte a;4." okcitanion.

Br!{ISllOr De kiam elsendas ROIû kaj kiulingve?
Graniêry: BOIû komeneis e1seudi Ia 11-an dà junio 1981, êirrtage (gen Ia di-

manâoj ) ie ta 19-a lroro en loo I{lIz. I{iaj programoj estas dulingvaj,proksirune duone en la franca kaj duone en la okcitana.
ETïII§I.|O: Kiu organizas, kiu pagas tiun rad,iostacion?
êraaiêr; RoN estas afero de privata aeocio, sed nia eelo egtas te !i fa-rrâu tute normala loka raàio je la gervo de ra tuta àri"È".t"r"] noune eetu miLitanta, doktrina radio.
EfiilI§MO: Kiajn programojn vi produÉtas?
GranLâr: T{iaj programoj amplehsas §eneralaja kaj J.okajn iafornojn, i-u.ter-vjuojnt raportojnr enketojn, gazetarân superrigardoa, i-nfornoja pri Li-broj kaj diskoj, kanzonojn ktp.
ElltISlIO: Pri kiom da tempo vi d.isponag êiun fojon?
Granièri §atas lr§ ninutoj.
Et!ffi§uO; ênr en Okcitanio ekzietas pliaj radiostacioj kiuj vz;ars antaü I.a

okcitanan Liagvon?
Graniêr: Jes jar ekzeupl.e en Pau kaj îoulon, kaj ekzistas mul.taj projektoj.

ttttIt'tt*t
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âcU FINO trIE ILL.|Z,IO ?

Dum pli oI 2o jaroj flugia tra Eüropo I.a onidLro ke ideala solvo de La
interetna problemo egtig trovita en I,a dan-germaaa 1imregiono âfrtaü fa
urbo Flensburgr kier en Danlando kaj en FR Germanio, La majorl,tato inven-
tir eblecoja por politika rêprezentado de^la minoritato ea Ia parlameatoj
de Kopenhago reapektive EieL (êefurUo de §Iesvigio-Holstejno).
§a3nae ke tiu paco pl.i kaj pl.i ealas minacata, kaj eveatualc oni. komencog
nun niri pri tio ke dun Jardekoj ôio evolul,s tiel trnnkvLJ.c. Eiugrade la
membroj de la diversal polit*k"j kaj lnrltural asocioJ ogtas fakte DAIIÀI?
Cu ne atrangas ke en ^1975 voêdonig por dana grupo nur 1..949, durn en lg4?
99.5oo donis sian voôon al Ia dana kandidato por la^regiona par].auento?
tiel. eblas ke en 1979 reatis ngr 22.291 rancclaj vgêoJ? Evidente tute rre
temia en 1947 (1fSt*t 42.242 voôoj, t9622 26.885 voêoJ) pri. ET!{À, motivoj,
sed eimpLe pri lenerale POLIîIKÀ, kaj EKOI§OMIÀI. §imilas la bildo de da-
naj Lernejoj I En t95o ekzietis 9 lernejoj lcua 62o lernantoj (ta3 Ir infan-
vartejoj kun 14, iafanoJ); durl cn ?.95o subLte aperas Bo lernejoj furr
!r.2rg Lernantoj (kal 1,7 lnfanvartejoj kun rr&6 infanoj) tieg nombroa kla-
rigas Ia avantaÊoj proponataj de La-dànaj lernejoj kaj Ia psikologia fuio
eI I.a gernanra historio.
La daüran sintronpadon endanlerigis leganto-letero d,irektita al nFleuborg
Àvisftr Ia dan].iregva taggazeto kun Tooo@ ekzeupleroj (el kiuj sni vendae
Srooo translime ...)3 La aütoro pJ,endia pri tio ke-dun krisinaakaj festoj\r DAI{À' II{FAI{VÀRîtsJOJ KÀ]' LER}IEJo.I EN

sIrDÀ §ræsvrqro DUu 1g8o

o 62 infanvartejoJ kun t.?rg infanoj
o l/ lernejoj (iater il'i kvar duagradaj)

kun 6.445 lernantoj rr-
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Nu, kion diri priju[e? Kiugrade estas kredinda deklaro pri. d,aaeco sen kiu
ajn objektiva bazo? EI Ia Ëlesvigia medio fontas tiu principo retrowebla
en Ia ideologio de Ia Federacia Unui§o de Düropaj Etnàj Minàritatoj (rUgEu)
ke nêiu havas l.a rajtgn l.ibere dekl.ari sian.apartcnon a1 etaa minoritato
rêÊpr etna^grupo. f,à Êtatoj estas devigitaj krei t.a po].itikaja kaj sociajn
antaükondiëojn por Libera deklaro. liun êi deklaron oni rajtas nek kontes-
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de J.a $enerala dana kuLturorganizo n§ud-§lesvigLa Asoeio§ oni parolas
platrtiêe- aaetataü_dane.- En_ f.a verva diskuto inter J.a legantoj d.e tiu ga-
zeto konlseti§is dqzeto konlreti§is dg vidpunktoj: ffAUf].anke oni kongtatis ke por multegaj
daniatoj La platdiêa eetag Ia denaska kaj ôiutaga Lingvo; q$af].an]re onclaaiatoi la platalLca estas Ia denaska kaj ôiutaga.Liugvo; eliafl.aulre onipoatulis ke daaisto parolrr la danan - eô se Êi ne estàs tiffiffia rin-gvo - por maaifegti siqrl dal|lisaon.

ti nek ekzauoni.n (La substreko est
@danoJestagaameneakcePteblaJkie].eIementojaàradana
etno kiel tiui rnenbrgj de Espernato-kluboj ne uza:rtal I.a Iuteruacian Liu-
gvorto TieI oni riproêis aI mul.taj S§A-membroj ke iJ.i ne serê.e en Sl.esvi-
gio la higtoriajn faktojnr ced ke iLi estaa mioiistoj importantaj ideolo-
gioa.
§ed la duoblaa iLuzion pri !-a profürûda daneco de konsiderinda enJ-o§aataro
kaj pri I.a solvo de interetnal probtemoJ p1i kal pl.i forviâag ankaü aliaj
faktoroj.
Kiam dana bieno estas vendita aI germanlingvulo, kiam pli kaj pli da^homoj
rigardas J.a germananr sed ne la danan te3.evidon, Ia danistoj tion ju§as
lmltura al.ieni§o. Dume, temas supozebl.e nrrr p{i espriao d.e realirmo $is
nun subpremita. - Se La regiona regietaro de Slesvigio-tlolstejno, surbaze
de kristaadenolot'ata pl.imrl.to ea I.a parlameato, rifuzas tuj doai aI Ia da-
nal prJ.vataj LerneJoj Ia sanan subvencion kiel al. La germanaj (nuatempe
Ia danaj rieevas 85 t6 ae Ia eülno de La germanaj), .1![gestae ktare denun-
oenda màI.iusta3o. KiaI d.iferencl iuter privata-1er ia
probleno estas ôu ekzistu privataj l.ernejgj. ) Eê se nuJ.taj i-nfanoj kiuj
frekventas I-a danajn Leraejojn estas uur-EaJn-danojr rlê tçoveblaa argu-
nento favora aL Ia ntlrxa sinteuo de Ia regioàa regiàiaro. ôr, do, mirigas
ia opozicio profunde demokrata }siu, no dispoaante pri politikô esprimilo
ea 3.a germanaj partioj, proteete deklaras sia êana kaj eô ne pIu subpre-
maa Ia longternpajn qevoja plivastigi Daalondon per otrda Stesyigio? Eks-
trenismo ofte naski§as eI J.a fakto ke la a}ia flanko ne urovi§êEâso Krome,
la gernanaj politikistoj, i.nter iLi ta regiona êefministro §iolteaberg,
faras al'ian objektivaa kaj takti§an eraron: prisil.enti tristoriajn faktoja
gravajn por I.a danoj. Ekzàmple, Blesviglo ja eetis aütentike dana dum I.a
tuta mezepoko kaj nur ên 1866 estis aligita al La Germana Konfederacio.
§orde de Ia dan-gernana ].Lmo okazLs alia nekompreneblaJo: La gêrmana Bt"e-
vigia Partior €n Daalando, proponis aL la danaj Centraj Demokratgj kieJ.
kandidaton por J.a Kopenhaga parlamento homon kiu - l7-jara - ali§is liber-
vof,e al. I.a arnita SS. liom da historia malkompreno evidente necesigas aên-
teblan respondon.
Àlia aspekto de tiu regiono nenie1 montras solvon! La nord-friaojr liu
etuo de proksirmlae 6o.ooo personoj (eL !"2o.ooo enloâantoj de ta àfciaent-
SJ.eevigia distrikto) estaa pl.urfoJe dividital krrin sesouoj parolas Ia
platdiêan aü/ta3 La normgermânan kaj nur unu sesono estag denaske frig-
Lingva, kaj.lsrome tiuj 1o.ooo friali-ugmrloJ uzas d e k diversajn dia-
I.ekIoJn seà havi komunan literaturan lingvoformont ÀLdone, kvazaü ne iam
sueiâüs I.a dLsisiteco, eê koncerne Ia frigan kulturpolitiJson il.i egtaa
klare dividitaj iater 1a nÀsocio por lilaciaj Frisojn (Foriiniag for natio-
naf.e Frtiske) kaj La trAsocio por kono dc kaj amo aI La hejmregionon (Ver-
ein für tleimatkunde und Heimatliebe). La naciaj frisoj kunLaboras kurr ].a
danoJ kiuj pretendas r€prezenti atkaü tiun etnan grupeton.
(Infornoj peteblaj êer Dansk Generalàekretariat, !'lordergtr. 76, D-239o
Fleneburg, FRG. Ne atendu koincidos de opinioj ...)

*lt!ttta'}l;



e,o

FIASISiMO âMAtrIGiEIVIJMAS
GIGiANOJN

Juaa de Dios RamLrez Heredial eocialista deputito eI. Àlmer!.a en Ia Madri-
da parlamento, estas cigano kaj \rerÿa defendanto de ria etno. En artikol.o
puUtiffgita fine de julio 198o^en Ia liberal.a taggazeto lrEI PalsH sub la
titolo trJe La amo de dio, sufiêas, rufiêas da persekutadotrr, li denuncas
1a hiapana4 socioa pro AASI,SMA sintcno kontraü la ciganoj. liutempe okazig
pfuraj'- eê sangaS 

-- incidentoj tra H1spanio, preeipà en llernani (Eüska-
ato). La cigana deputito konstatag amare ke §is nun oni lasLs liaa popoloa
almenaü vegàti dun la pajoj(f) prof,itadig t.a ciganan fJ.ok.Ioron de kantoj
üj-aan.oJ-(riamenko).- nânirez âeredia suspektas ke nun konenci§is nova
inkvizicio kun Eemoro pri la krematorioj de aSStr. LL BrrpozaÊ ke tiu ondo
de koatraü,ciganismo egtag J*m reepondo aI kelkaj - kraukam tre modertaj
signoj de aktiva rezistado Cefe inter Junai ciganoj.
Laü peto de Ia IIIIERIIACIÂ f,,OUIîATO POR ETIIAJ LIBEREC&, (ffi§L), Ranl.rez
Heneâia disponeblLgLs aL tiu âi redakcio kelkajn naterial-oJn koncerne la
hispaniajn cigauojn. Jen ni citag el resuno de Ia Blanka Libro redaktLta
en t979 far la fnstituto pof Àp1ikata §ocio.Logio, de Hadridol

1. Eu Hiepanio vivis, ên L978, proksimune 2o8.ooo ciganojl tr€e
0156 ?6-de ta hiapàaia enioiütaro apartffitno.
P1i oJ' J.a duono de ôiuj ciganoj trovebl.as er la proviucoj Gra-
nada, Barceloaa, Madrid, A1acant, §evil,la, Ja6n^kaj tlurcia, do
kun klara plejnombro en guda §irpanio. ?o * el êfui eiganoj 3§-
tas mal.pJ.i oL 2l-jaraj, kaj nur fo !6 estas p1i oJ. &5-jaraj. MaI-
graü ].a alta proceatajo de infan-mortado (r5 eL l.ooo) J.a^cigaaa
etno pliiias êirr3"r" i"r 5 12 *, kio eignifas ke §r auouli§os-post
max.pl.i oL 2o jaroj.

2. En Hispanio, Iaütekse, vivas 33.ooo cigana.i famil.ioj kun mezune
5172 "irog. f,onEraüe ai ia !er. g posruiog
de cLgaaojl) nur 9 É regtas ualpll oI unu^jaron Gn saaa loko,
dum 66 96 restas pli-ol 5 jarojn aü ofte eê dumvive. 76 /, aa la
ciganaj familioj-Io§as ârr-rooà5 ,e gufiêe ekipitaj.

7. La plej nultal ciganaj famiJ.ioj vlvas en l.oiejoj de ne pli oJ-- 
5o LvaLata.t ietri.i, Ë"j 5 ?{ eê ntrr 1o kvm aiipànae por- lo§i.
EI 1oo ciganaj J.o§ejoj:

5lr ue travas fluantan alsvon3

§o ae anrïrl.6lsggr mOdern4"r uecêgejon;
14 ne disponac pri elektro.

§ur 26 S eI. êiuJ cf.ganoj estas -êtsonoaie aktivâi. EI tiuj êi-
45 ÿ" estaa manliboristo3 , 2or5 @antoj kij llrr8 f
metal.rubistoj. Nnr tr7 * praktikas liberan profesion.

5. Preskaü du trionoj de Là eiganal fanilioj monate enspezis ea
1978/79 maLrr].i oI 2o..ooo roegeto.in (t.e. prokaimune 5oor-- rr8)r

5. Nqr 2? /, frekventLs ian lernejon, nur 1 t6 efektivJ,gJ.r Bezsrâ-
daJn studojn. 44 / restas aaalfPbetoj. 45 É ae la lernid.cva iu-
nularo malêeestas. La lernejaju kurcojn.
28 É ae la eiganoj ne posedas naakildokuncntonl €1 J.a pli oL

&o

7.

(*) La
ni

hispaaiaj ciganoj nomas
uzas tiun terminon Por

La ne-ciganojn spayosn (proa. t pajoc),
esprimi certaa vidpunkton.

kaj



f6-jara5 ciganoJ
8. P].i ol" Ia d,uoao

kontraü ma].§ano.
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15 t'o ne havas -civitanan Ldentec-karton.

de la ciganal familioJ ne menbrag on ].a asekuro

9. Kvanrkam 91 96 koneideras sin kâtolikaj r nur 4-.% estas i-atenseprarti:ra l "p"oaü r;j ;; x ilrt. ,r"
praktiJsas sia! religion.

En kunveno de cigaaaj reprezGntaatoj, organizj-t,a far La rerrtlo ttlntervj.{tll
dun 198o en Grari,adar iu el I.a ktrnestantoJ diris spoataneel r[iom da eiga-
rroj ekzigtas en flispanio? Nu, kvia milionoj! Sen troigi.rt Ankaü tiuokaze
La ciganoj riprocaa Ia pajojn prg r a B i B B er La ciganoj ja volas par-
topreni en Ia moderna sôcio k*J §ui tiee av_anta§ojnr- sed il.i ;tfrrzas per-
di gian identgcon. IInu diris ekapJ.iciter rfNi voJ.as daüre esti ni uêmn ear
ai ne volas titrn kulturoa kaj tiun moralon de I,a pajoj koaaistantajn eI.
aauko de respekto aI J.a mal.junuloj, senaueco de I.a gepatroj por siaj i4fa-
noJr rivaleco iater fratoj, materiismo. Ni ne bezonas tCoca-Colat nek §in-zojn nek potojn por e'rmeti potetojn.n IIi gentas siJx diskriminaciataj êiu-
aspektes eê se oni donas al il.i lo$ejojn: nl,a pa;ioj ne atentas niajn bezo-
nojn. Se oni devigas nin komerci per mètalrubo aü beetoj, kieJ. ni navu âi
tiuJn varojn en la kvina eta§o? trrome J.a pajoj riproêae-nin pro neceLkon-
forma uzo del ekzemple, metalaj akvokranoj. ëu il.i forgesae ke dum jarcen-
toj ni Lornis util.igi netalon al.iacele?§ La eigaaa akuzo pl.entrafae: La
pajoj vol.ag fari la homojn por Ia J.o§ejoj kaj qe I.q l.o§ejô5rr p"r la homojl
La paja soeio mar§enumas Ia ciganojn senfiae, êar §i donas aI il.i kutime
tiujn Laborojn kiuj ne aütomate poitag aI La Laboranto asekuron. Kiam I.a
Stata registaro aü Ia provizora aütonomio-konsilio de .Andal.uzio starLgas
komisionôn pri ciganaj aferoj, mankas en §i ....e oigano.HKian ni prrrvac
nianr profesia- kapabloa - kaj ni devas esti multe pl.i bonaj oI al.LaJ
oni diras aL ni ke ni estas jam io al.ia. Sed ni ne volas esti tio aLiar
o1 ciganoj Xrun niaj propraj kulturor lingvo, kutinoj.r La paja socio kon-
damnag facil.anime La tuta^u ciganan etaon diraute, kaze de deJ.iJstol ke ra-
bis, âtetts, uurdis, kaüzis aÈcidenton, troupie ne KarLo §. eI, F., g.a
simple ..... cLgano- ( sLmil.e kiel, kutinàs J.a -gazotaro en La indnetit§tatog
koncerne I.a ekgterlandajn Laboristojnl).^KiaL La ciganetoj forkuras eI J.a
paiaj l.ernejoj kaj ne^vo1as reiri tiea? Car I.a pajetoj kaj tiee instruis-
toJ uistraktas il.in. Crr ne deves ek,z.istir demand,is kr,urvenano, adaptaj ler-
nejoj kie La eLgaaaj i-afaaoj egtus preparataj por La paja eocio kaj La pa-
Jaj instruistoj por eduki eiganojn?

KieL BîI{ISD{O jam menciis (n-ro 24 / 2,4. o?. 1980) en rrul.taj âtato3 la ci-
ganoj suferas al.ùagradan diskriminaciadon. KeJ,kfoJe, kaj p1i kaj plir ili
organizi§as por d.efeadi sin kaj por elbatal.i 1a normal.ajn civiùaqajn raj-
tojn. - Laü raporto d,e nI,acio Dromr, Ia dumonata bulteuo de Ia Ceutro por
Çigauaj Studojr de januaro.lfebnraro 1981, Ia 15-an kaj 16-an de januaro
êt-jara okazis en Romo trnrnvenon de La Asocio Internacia por l.a Defendo de
].a Hiuqcataj tiagvoj kaj Kulturoj (AIptUX) pri La ita].a koastitucio kaj
J.a tiuËtataj etnaj mlnoritatoJ. liuokaze estis prezentita dotrnrmento kiu
listigas J.a eeencajn postulojn de J"a cigaaoj vivantaj en ItaJ.io: agnosko ki-
eI. pJ.epraJbJ civitanoJ, aguoako kieJ. li:egva minoritator subteno por venki
I'a nar§enunon, rajto pri aomadeco, rajto pri familia heJ.po por tiuj ciga-
noj kitrJ fikaia gi.o J.ofilotron' asekuro kontraü malsano, forigo de dislrri-
mi:aaeiaj i-ndlkoj ea Ia Ldenteckartoj, adekvata instruado, rajto pri ape-
cifa J.aborol rajto pri defendo de I'a ciganal lingvo kaj kul.turo per sta-
rigo de kuJ.tural centrojr - Lê kulminon de mal.reepekto de houal rajtoj
atingia Ia poJ.ico en la socialdeuokrate rcgata Heslando (FRC): Por hardi
Junaju policietojn iliaj superuloj uontras al il.i iça. Eerion de audaJ
àis"àioôj en obgienaj pàzicioj (sàn..raâiiliagrn viza§ojn). La prezidanto
de x.a FRG-ciganoJ prav. nonas ankaü tion êi ..o.. RASISIiO.
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PFICITESTAS
Ni erarise Kiam Eîî{ISMO antaü tri ja-
roj kritikis artikoloa aperintan en
trDer §piegeJ.rt kaj eletarigis Ia pozi-
tivajn aepektoju de Ia jugoslavia po-
Litiko rilate Ia diversajn etnajn gnr-
pojn kaj specietle La albana-r alucnaü
ni ne havis pruvojn pri Ia aserto ke
La jugosJ.aviaj albanoj suferas etnan
diskriminacion. La verdilstoja kontraü
albanaj kosovaaoj ni vicfgio inter La
trnorma!.ajE komunietal paÊoj por venki
opoziciulojn. Evidente ni risinterpre-
tis J.a serban siatenonr La albanoj ja
cctir kond,amnitaj pro siaj etnismaj
farojr pro ilnaciismon kiel oai diras
en Jugoslavio.
Lâ 1l-an de marto 1981 ekig manifesta-
cioj kiuj komence de aprilo surstrati-
gis miloju da albanaj studentoi kai
J.aboristoj en dek-unu kosoval nrunJ.ci-
pojr kaj àê per tankoj I.a armeo ne ka-
pablis subpremi La etnan ribelon. Ia-
tertempe okazis profunda revizio de
Ia no].itika vivo en Koeovo! demlsio de
La êefo de Ia kosova konunista partio,
Bakali; ekarnembrigo de plrrraj 3urna-
Iistoj de radio kaj televido; forigo
de aro da universitataj instruistoj
eI ties postenojl translokigo de gra-
vaj fun^Isciuloj. Jao neaiu plu kredae
ke La ribelo ekis neatendite. Oai di-
ras ke eê ta sekreta servo en Kosovo
ofte estig pLi albanigna oL respon§€-
ma rilate Beogradon.
Kio, finfine, ekspl.odigis I.a puLvoa?
§ajaas ke J.a npatruJott de La kosova-
Boj r l.a najbara Albanio stlb Ia geve-
rega diktaturo de Enver Eoxha, Bo
malvo].onte vidig I.a ribelon' sed ke
!i taren ne volonte vidus rèa1i§on de
ies revoi ].a kuniÊou de Kosovo Èun A1-
baaio. Tia rreunrrlfou estus sufiôe
dan§era, ô* Êi irportus al Al.banio

HT'I{GARIO

RIMÀI{IO

BUIÆA-
BIO

GNEI'IO

Korf

La urboj ea Kogovo:
I - Priâti:na (êefurbo), 2 - Eossvs-
ka lulitrovica, 5 - Peê, & - Djako-
vicar J - Prizren
Kosovo auapleksac 1o.9oo kvkm kaj
?ravag proks. 1.2oo.ooo enl.o§antojn
(8o S eI il.i egtag albau,oj).

legitojn a| Kosovo, disponebligis l.ernol.ibroja kâJ kunlaboric kun I.a kosova
televido, âi apenaü permeois envenon de kLu-aju-uloj eL la sametnal koloYa-
noj. Principe, kompreaeblel Enver Hoxha ne forgegig la promesora de lito el
Ia jaro 1946 pri La enkadrigo dg Kosovo en La novan Albanion. îaEên; tiu
proàeso estls- sufiôe fantazla, ôar eerboj - konunistal aü^ne - €ttrrs f,orte
iezistintaj J.a perfidon de afi3 historiaj Eanktaloj trovi§aataj en tiu re-
giono. Ripete, kio eksplodigis La pulvon? Geaerale, Ia neglektado far §er-
bio kontraü J.a albanoj. Kiar. J.a Tito-trupoj traasprenis La regadon de Jugo-
sl'avio en f945 il.i trafis malmodernegan soci- kaj ekoaoai-strukturoa en Eo-
sovo; §ek turkoj nek Ia Bova monarkio de rerboj; kroatoj kaj slovenoj k}o-

i Vojvodino
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podis industriigi J-a regionon kaj plia].tigi ].a kulturan nivelon. La eko-
nomio restis kJ.arege agrikuJ.trlra, kaj 95 % eL Ia enlo§antoj estis analfa-
betoj. Laüdir" §.i ne tute nekredindàn kvarjar? frekvàntaaà ae lernejo
signifis preskaü-dipJ.oaou por instruiçti. Antaü 1945 en trrta Jusoslavio
ekzistis nur L5 stuâentoi *r Kosovo. êiE §66 .p.rr.ü ereriiviô# â;;ê;j,
kaj Rankoviê provis rr"o1lirr Ia aJ.banan problemon per spionado, persetuta-
dor torturado kaj - kial ne? - murdoj. En t97o oni instalis unj.versitaton
kua dulingva instruado (albana kaj serbokroata) err Priâtina, kie nturtêsrpe
studentas lo.ooo gejunulojr t.ê. multege tro da iJ.i por povi bonlcvalite
prepari ilin. La jugoslavia registaro projektis krei en Kosowo êiu5are
B.ooo novajn l.aborlokojnr sed dum Ia t97g-a aütuno êefnsinistro Djuranovj.â
devis konfeei ke depost L975 estis fonditaj nur kvar novaj fabrikoj. Ne
eblis taÊi.I.a fakton ke en Kosovo la wiv-nivelo ankoraü al,ingis rr.ri t"io-
non de la §enerala en Ia êtato. La ebJ.ecoj por praktiki sian propran kul-
turon ne abundas: Ia solan Kosovo-operon oni srrrscenejigis rtur en.....
îirano, âar en Kosovo ne troveblis taügan operkantistàràa; ankaü pentris-
toj pJ.i^kaj pli konetatas ke J.a vera firndamento por i1.ia kreado estas la
albana Êtato tranelima. La kosovanoj vivantaj en atlaj partoj cie Jugosta-
vio sentas sin primokataj, diskriminaciataj tieJ. ke iJ.ia etna konscio pli-
intensi§as.
Jugoslavio reduktis siajn rilatojn ku:e Albanio §is minimumo kaj oftas }a
reciprokaj riproêoj. Novaj incidentoj: bomba atenco kontraü J.a jugoslavia
amb_asadejo eg îirano, J-aü albanaj special.istoj, estis memfarita; Enver
Hoxha neas autorecon de mapo distribuita en olcci-dentaj ambasadejoj kaj
montranta Ia verajn teritoriajn postulojn de AJ.banio: partojn de Montene-
Bror blakedonio kaj norda Grekio krom Kogovo. La albanoj en Jugoslavio nun
certe maJ.p1i o1 antaüe h.avas âar.con efekt,ivigi J.a sepan reep.rblikon kiel
samrajtan membron de Ia federac1o. La lernejoj kaj universitats evitos
êia3n aludoJn pri Ia memstareco de I.a albanoj, radio kaj te!evido revizi-
is siaja programojn por doni. help-}ecionojn aI Ia malfideli§inta; kosova-
noj.
ôu J-a mult-etnan jugoslavian lcomunumon m{nacas §enerala disi§enot ôu eblas
savi tiun honstruàjàr, per serioza paêo direkte àr pre3 anrpleÈsa aütonomio
de Ia kosovaj al.banoj kqj de al-iaj etnaj-grupoj kontr4ü Ia serba hegemo-
niemo? Supozàb1e tia paâà, finer rlê sufiêos. Necesos §enerala l-iberaLigo,
demokratiigo por montri aJ. Ia al.banoj perspektivojn por propra evoluo.

*trt,lt*t*t*

LIÛNO.

en sia romano rtAsfelrr r presita 1.atin-J.itere 1 priskribas Ia
Ia patrujo far magrebano. Ne jam ehzistas franca traduko de
verko.

I<(INIGIZË, EL IIIII

Reanes. Finfine ].a nova franca
r:nivers itato ekzamenos

taj I-ingvo j. PGr Derrezt estro de
en cirkulero de o6. o8. 81 nomas

BARCEI,oNO.

Katalunio, Hisparrio) f<iu intencas kolekti, mikrofiJ.mi kaj disponebligi
^.êiajn informojn kaj dokunentojn Bri eventoj eJ. La tuta mondol kun akcen-
to eur Katalunio kaj La hispana §tato.
SÎOLBERG. KieI oui raportas e3. kutime bone informitaj mediojr ekzistas

projekto a'.i.6i2fi êi-5"r" eLdoni du pl.iajn numerojn de tiu âi
buLteno. Orei aüaas ke - Ea1graü tenrpaj kaj financal problemoj - kredeble
tiu projekto estae reaf.isma.

3us estis publiki-gita J.a unua romano verkita en Ia
La aütoro àstas Z6-3ara studento eL Al§erio, Itachid

berbera Lingvo.
AJ.iche, kiu

ma].ko"lrron de
tiu 124-paâa

registaro decidis permesi ke Ia âi-urba
kandidatojn pri Ia bretona kaj al.iaj keL-

La keLta sekeio de tiu Êi universitato,
tiun decidon hietoria.

Estis fondita trservo de Informado kaj Dokr.r.urentado[ (Servei
df lnformaciô i Documentaci6, BaLmes, 2h3-247 ) Barcelona-6,
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iJ.i nepre regule pagu al.ajn kotizojn. Cetere, lnkaü nemembroi poÿas sub-
teninin..... per donacetoj kaj nembr i §o. La jarkot.i,zo estas
22r-- germauaj markoJ aü egalvaloro en aLia valuto. Bonvolrr geadi viajn
koüizojn raj àonacetàjn al I'a âi-sekvaj adresoj:

Estas banale ripeti ke sen finanacal rimedoj ankaü
1A II{TtsRNACIA KO}IITAIO POR ETT{À, LIBENECqI (TTNT")
ne poÿas kion ajn fari. Malgraü fa^banaleco Ia es-
traro de IKEL denove apelacias aI êfuj membroj ke

a-ro Lloreng MARTI I NANCLARES (fXËf,-tasisto)
Ribot i Serra, 11Ir, $§3g§!! (BarceLona)r Hispanio

s-ro Norberto SALET?I (Ucnl-reprezentanto en Italio)
Via Libia Zo/4, I-4o138 Bo}osna
poât[i.ronto. t28564o7 Bo]-ogna

IKEL-INFOFIMI LO
1. rINÀNCOJ

2. Ar,f IVADO

kunlaborantojn tra Ia tuta mondot Ni havas

a) en Hispanio:

b) en Ïtalio:

c) er êiu3 aliaj
âtato;: s-ro Uwe Joachiu M0RIîZ(ffEf,-prezidanto)

Fe1dstr. 38, D-519o Stolbere
poât§irXonto 22? L72-7o] Hannover

ankaü

IKEL rrepre bezonas konstantajn
antaü ni tiom da farendatoj:

a) kolektado de informoj kai dokunentoj;
b) redaktado de artikoloi por ETNISMOl pres-komunikoj;

c) kontaktado al plei diversaj aütoritatoj en plej diversaj
âtato5 ta3 sur }a diversaj niveJ.ojl
ô) organizado de prelegojl diskutoj kaj

d) kunmetado de ekspozici-materialoj;
seminarioj;

e) verkado de eseoj, studoj kaj anaLizoj,
por aJ.i-J.ingvaj pubJ.iciJ.oj ;
f) interkontaktado de J.a IffiL-kunlaborantoj kaj

membroj;
g) varbado de novaj membroj.

La IK&L-estraro senpacience atendas viajn reagojn.

€tnismo 9n$ozmiAo pzi etnal pzobLemoi
Eldonas kaj Ure Joachin Moritz, Feldgtr. 58, D-519o §tolberg (FRG),

redaktasi tel.: (49-e&oe) 72356, po3tlirkonto s 252612-5o6 Hannover.
ET!{ISMO apêras J fojoja jare. Tiu êi egtag I.a unuâ numero de 1981,
Jarabono (kalendara jaro)l 1or-- gE (ff i-nternacial respondkuponoj).
(f,a tXff,-kotizo de 22r-- gn jam iakluzivag La abonoa de ETNI§IIO. )

Nepre NE sendu êekojn sen antaüa interkonsentot Evitu BA,NI(ÀJbI §irojn eL
eksterLando, âar mia banko kutime subtrahas konsiderindan parto eL l-a
Êira3o/êeksumo kaj ... ETNISMO suferaE al.tigon de I.a jama deficitol


