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La totalisma spirito de J.a frankismo pluimpregnas J.a
pensadon de tiuj kiuj direktas la hislanan poiitikon.
Cinike ignorante J.a signJ-fon de la libereco de pensa-
do kaj esprimado kiun iti pretendas defendi, i1i neas
aI ni J.a rajton malkonsenti pri iJ.iaj opinioj kaj ês-
ti aliaj. Là 1e§o3 ankoraü ne permesas aI iLi finatin-
gi siajn celojn kaj puni kieJ" de1.ikton Ia pubtikan
substrekadon ke Katalunio estas nacio, ke ni ne voLas
ke Katalunio estos definitive dulingva J.ando, ke tie
âi etristas nur unu fJ.ago kirrn ni konsid.eras nia kaj
ke 1a Katalunaj Landoj estas kultura kaj historia re-
alajo. Sed. I.a Àora1a pre*o antaüenirêsr Dum Ia pasin-
taj semajnoj jam aperis katal.unoj kiuj, sub J-a pre-
teksto eviti venenadon de 1a aferoj, konsilas rezigni
propravole pri tiuj substrekadoj aü maJ.J.aütigi iJ.in.
La provo senfortigi nin de ene ne estas nova kaj ne
estas io al.ia oL l.a ripeto de Ia sukcesplena manipu-
1"-3", kiu - komence de tiu êi jarcento -- xr*irr -eJ. Madrido, l.a leruksismon(2) kiu ma.Lfruigis, ie 25 jaroi, la aütonomion §is atingo en tgTz.
Paralele aI tiu êi rekta ofensivo kontbaü Ia manifestacioj de nia identeco
kaj kontraü niaj simboloj ekzistas J.a plej kamufJ.ita provo aaürigi l.a asi-
miLadon surbaze de La t.rl. unuformigo d.e Ia traktado de Ia aütonomioj. Ni
diris pl-urfoje ke Katalunio ne estas 1a Manêo kaj ke, dor ni ne povas ak-
cepti ke, por eviti Ia supozatan kaoson kiu povus ekesti se Ia Manêo estus
traktata kieL volas esti traktata Kata1r:nio, la soJ.a vojo devas esti trak-
ti Katalunion kiel, Iaü iJ-i-a kompreno, necesas trakti Ia Manêorr. Katalunio
volas poJ.itikan aütonomion, kaj ni r.e povas toleri ke, pere de la akordi§o
inter UCD (Uni6n de Centro Democrâtico - Unio de Demokrata Centro) kaj
PSOE (Partido SociaLista Obrero Espaâot - Hispana Laborista Socia].ista
Partio) kaj J'a sinsekvaj harmoniigojr êio fi.ri§os ên mal.granda malcentrigo
kie Ia plenumado de Ia mag{aj administraj kompetentecoj de J-a rrGeneral.itatrr
(La tuto de 1a katatunaj aütonomio-aütoritatoj) pasos en Ia manojn d.e Ia
qrovincestraroj. Se tiuj Ci provoj sukcesus, malmultajn fojojn Ia mondo
Ceestintus tieJ- gigantan ridindigon kiel tiun kiun ni katal-unoj suferintus
dum tiuj êi ses jaroj de post-frankismo.
!f êio êi r.ecesas diri N§ kaj necesas diri tion kun energio. VidebJ.i§as
âiun fojon pl.i kJ-are ke J.a bonaj vortoj kaj l.a bonaj manieroj servas por
uenio. DI tio fontas J.a devontiga neceso de kunvenoj kie3. J-a tago de Sank-
ta Johano en La futbalstadioæ ttCamp Nourt aü tiu d,e J.a Pinarbo Tribrarrê.
de d.imanêo, La tg de julio. La naciaj katal.unoj, dormetigitaj per J.a tri-
umfisma dirado de tiuj kiuj nianome konsentis pri Ia katastrofaj kompromi-
soj kiujn signifas J.a Konstitucio kaj Ia Statuto, devas veki§i kaj remobi-
J.izi$i por fà defendo de J-a rajtoj d; Katal.unio. De la efikpovo d.e tiu ôi
mouitizi§o kaj de tiu êi defenào àependas nia postvivado ki;J. popolo.

estas naciolt.
(2) I.eruksismor Alejandro Lerror.rx y GarcLa (f864 - L949) estis kasti]-ia

jurnal.isto kaj poJ-itikisto respublikana kaj kontraüklerikali-sta, kiu
apogate far enmigrintoj akre kontraübatalis J.a kataJ.unan aütonomiêrnono

Heribert flarrera,
prezidanto de J.a
Parlamento de
Kata].unio
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Ene de La naciista panoramo de la Katal,unaj Landoj kaj specife en I.a trn.
Princlando aperisr- antaù unu jaro, nova populara mobiJ.iz-fenomeno kiu
atingis neantaüvideblajn nivelojn, kaj §i promesas farili gra.r. forto es-
tonteS îemas pri Ia rrAlvoko por La defendo de Ia J.ingvo, Ia ku1turo kaj
].a nacio kataf-una-ill .
La registara Êattêà en Ia Hi-spana §t.to malmoligas Êi.n po].itikan gvid].inion
pri !.a rtaütonomaj teritorio3tt per redukti§o de-Ia àagral povoj atingitaj de
Ia respe}stivaj etatutojl per bremsado de J.a kompetentec-trangdono pri eko-
nomiaj aferoj kiuj permesus Ia financadon de liuj aütonomi-povojl per kre-
ado de stataj organizajoj paral.e1aj aI- tiuj aütonomaj; per impuJ-sado de di-
versaj legioj-dekretoj kiuj firmigas 5aj pligrandigas fortan dis1ingvecon
(diglosecon) srrb I.a preteksto de J.ingva samrajteco, ktp,
Iom post iom oni subpremas ôiun naciistan manifesti$on âu kuJ.turan, êu po-
litikan kaj iom post iom Ia popol.a koJ.ero kreskas. Para.LeLe l-a parlamentaj
partioj, eê la maldekstror prenas neniun kJ.aran defendan sintenon antaü
êi tiu kultura genocido kaj daüre akceptas ian interkonsenton tre kJ.aran
êkde tiu fama 25-a de februaro.1981.
En tiu arda situacio aperaa en nadrida gazeto nManifestorr subskri.bita de
Z.Voo intelektuJ.oj (tiujle, escepte J.a unuajn dek, neniu konas)1 kaj en §i
oni diras interalie ke en Katalunio La kaetLlilingvanoj estas diskrimina-
ciataj kaj eê subpreaataji ke La Lunaj institucioj altrudas I.a katalu-

devigas I.a i-nstruistojn forJ.asi si-nan S,ingvon devige en J.a Lernejo
Sal-ses
Perpinyâ

Fraga Barcel-ona

îarragona
La KATÀLïINÀJ LAIIDOJ ampleksas
Ia t.n. PrincLandon (J.a trispa-
niajn provincojn de Girona,

ajn l-aborpostenojn se il.i ne
konas Êinl ktp. êi tiu d,oku-
mento, eatute demagogia, for-
te disvastiÊas tra ]-a tuta
Qt.t9! ê.r Ia regist?ro tion
faciLigas kaj $in oni prenas
kieJ- pretekston por pravigi
I.a ba1daü aperontan J.e[oa pri
harmoniigo de Ia aütonomioj.
(oaürigo en paêo 5. )

LLeida, Baçcelona, Tarragona),
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s"'-i

i
D

§

Ma].lorca

B1o
gvanoj.

francian RrasiJ.jonon, Andoron
kaj Ia urbon LtAJ-gu.er en nord-
okcidenta Sardio (Itatig), §ü-
me proksimurne 6o.ooo k-o kun

J.ingvo-Limo
administraj

miLionoj da katal.un3-in-
(on ta Àran-Valo oni
parôlas J.a gaskonaa
dial.ekton de 1a okci-

tGi

Grrardamar
-aaaaaraaaaaaaaa linoj tana J-ingvo. )
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En tiu êi s:ltuacio kaj en tiu êi mo*ento la pJ.ej gravaj inte].ektuloj de taFrlnglando organizi§as kaj aJ.vokas aI. solidareco kaj ai popola protesta
mobiJ.izi§o en la Barcelona Universitata AüIo.
Pluraj kuJ.turaj asocioj, inter iIi CIEMENT ôpINfUu CULîURAL, ktp. komencas
kampaujon por ali§oj kaj subskriboj. Post nlrr unll semajno ia rËago estastieL multnombra ke orri decidas organizi§i per Konstanta Asembleo en kiu
membru libervole êiui kur.tr:raj k"j civitanàj asocioS "iiêiraà;-"r-ia Kam-panjo. Post Ia unuaj kunvenoj oni verkas jenan ALvoKoN3

POR DEFpNDO DE LA LINGyO, LA KULIIIRO KAJ LA NACIO KATATÜNAJ

La kataluna nacio formi§inta dum jarcentoj estas uuntempa realalo
kai samtenrpe pfiestonteca projekto konfirmita surstrate en niaj
urboj kaj vila§oj pacemel sed firme far milionoj da personoj. La
naciaj realajoj kier La nia estas agnoskitaj kaj protektataj en
La internaciaj paktoj de la homaj rajtoj de J-a IIN kies u.rxua ârti-
§olo substrekas: rrCiuj popoloj rajtas je libera decidado. Laü tiu
êi ra5to ili libere 

"étâui." sian sistàmon kaj priz"";;;-"rr."U---
çian ekononian, socian kaj kuLturan evoruon.tt Nia poporo neniam
ôesis postuli êi tiujn r.Jto;rr post kiarn oni estis- fôrpreninta
gian riberecou perforte, kaj post Ia vj.olenta etapo subprema de
la lasta diktatrrro §i komencis reakiri 11 proprajn instituciojn
tra Ia pacema pakto-vojo malgraü tio ke âi- a.iri" akcept]. d.ekoüence
artruditajn linigojn. Tamen serio da simptomaj faktojrkiuj amasi-
gis de post Ia 23-a de februaro, prezentas motiwon. por pensi ke
la procezo d.e nacia refirmi§o, jus rekomencita, trovi§aË en dan§ero.
Pr.ian fojon ni konstatas ke, en La historio de J.a Hi-spana St.to,
puCon oni utiligas por ataki I.a dj.versajn aspektojn kiuj difinas
Ia katalunaa nacion: instituciojn, identecosignojn, kur.trrron kaj,
tre signifopJ.ene, J-a J.ingvon.
Antaü la provoj entute restarigi Ia centrismon en ekonomio, poJ.i-

tiko kaj en socia ordigo kun samtempa mal.grandigo de J.a po-
voj de I-a Parl-amento kaj Registaro de J.a ftGeneralitattt Êi"
sub tiuj minimumoj fiksitaj en J.a Kataluna Statuto, dum
samtempe estas malhelpataj I,a statutoj de La ÿaLencia Lando
kaj de Ia ,/Eale arajT lnsuio;;

antaü Ia provoj konfuzi J.a publikon prezentante Ia aütonomion kieJ.
problemon por la demokratio dum I.a reala alternativo estas:
aütonomio aü diktaturo;

antaü Ia obstakloj por-La Libera evoLuo de La katal.una kulturo
kiuj mal.ebJ.igas §iare normalan prezenti§ort 

"rr J-a amaskomuni-
kiJ.oj;

,Uantaù Ia projekto al.trudi superan inspe$tadon, kun poJ.itikâ êêil-
zura rajtor êB J"a instruado kaj- eê ma1grandigi la aütono-
mion de La edukcentroj inkJ.uzive de J.a universitatoS

antaü J.a premoj por dividi J.a rrnuecon d.e Ia kataluna J-ingvo, J.a
provokoj por starigi parton de J.a enmigrinta to§aniaro kas-
tiliJ.ingva kontraü la propra lingvo de J.a J.and,o kaj mal-heJ.pi
Ia .l-ingvan normaligon kaj reakironS

fine, antaü La rifuzo akeepti Ia ekziston de nia nacio, ni
DEKLARAS nin pretaj:
1. defendi Ia demokratiajn instituciojn de Ia katal.una popolo

kaj tiaL repu.Si kian ajn normon kiu mal.vastigus il.iajn korn-
petentecojn;

2. urâi J.a partiojn kaj politikajn movadojrrr slndikatojnr urb-
estraroja kaj rêprezentajn asociojn preni klarajn kaj deci-
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daju starpunktojn favore aI l.a minacataj aaciaj rajtojl
plene apogi la kampanjoa por ke l,a sociaj aoasmedioj en nia
arêo alprenu kata1usrajn entravojrrr uzu J.a katal,uaan J.ingvon
kaj donu prioritaton a1 tiuj aferoj kiuj rif.atas aI. niaj
naciaj rajtoj;
inpulsi J.a nornal.igon de La uzo de La kataLuna lingvo en
êiu5 sektoroj de-I.a kolektiva vivol §ên plursenceco nek
maLforteoo kiuj êi., favorag La diskriainacion kontraü fa
kataluna; tiusence ni plene apogas La Deklaracion hieraü
subskribitan far d.iversaj eminentuloj kontraü La tiel rromô-
ta nManifegto por J.a I'ingva egalrajteco en Katal.u.uio[;
garantii kontraü êitr3 nanipuladoj J.a respekton aL Ia rajtoj
de Ia enmigrintoj ae katal.u:oJ.ingvaj kaj faciJ-igi il.ian J.i-
bervolan integri§on en La komuna tasko de nacia rekonstrua-
do en k1imato de paca kunvivado;
fortigi La kunLaboradon inter Ia Katalunaj Landoj nuntempe
viktimoj de intensa divido-politiko;
solidari§i- tun La justaj postuloj. de }a a.liaj popoloj de
J.a StatoS
peti J.a inspektadon far la kompetentaj interaaciaj organiza-
3oj por ke il.i konstatu kaj jrrâtr senpartie La gituacion de
la l.ingvo kaj knlturo kaj La realajn eblecojn praktiki Ia
rajton de l.a kataLunoj sin regi taü ta agnoskitaj pri-acipoj
de J.a menciitaj paktoj de I-a UN.

La kataluna popolo sciis en al.iaj okazoj reagi firme aataü Ia agre-
soj. ÿenis 1a momento por restarigo de nia popolo kiu doas kontinu-
eeon kaj firmecon a La defendo de l.a Lingvo, I.a kul.turo kaj la na-
cio katar'unaj' BarceLona, la 18-aa de marto 1981.

Komencitas serioza mobil.izi§o laücele koJ.ekti gubskribojnr urbestrarajn
aJ.ifiojn kaj informajn kunvenojn en diversaj urboj organizitaj far 1okaj
komitatoj kiuj estas formitaj de J.a propraj civitanaj kaj kul.turaj âso-
cioj, dum La parlamentaj polj.tikaj partioj preskaü ôian ekskl.udas gin.
En tiu momento I-a ALÿOKO antaüvidas amasan kaj centran .t.rr§oo por la
àA-" à" junio, dato kiun de aataü kel.kaj 5aroj oai potencigàs pâr re Êi
fariâu I-a tltago de J.a Katalunaj tandoj[. îemas pri La projekto plenple-
nigi Ia Barcel-snan futba.t stadiouon nCamp Notrü sub La devizo trNI ESTÀS
NAëIotr, fakto kiun J.a rninistro Marttn Vifta neis denove aataü kelkaj ta-
goj. Antaü J.a skeptikeco de J.a partioj kiuj estas konvinkitaj pri.I-a ne-
éuieco grupigi 1oâ.ooo personojn en tiu âi-nomento Se po1itika- elrev:.lo,
êar il.i mem delonge ne kapabJ.as kunvenigi pJ.i o! 2o.ooo personojr €rr mâ-
nifestacioj kiujn il.i 5uiis pJ.i gravaj, tomencifias dua pôpola ,àUifirilo
êie en KataLunio kua la eelo pl.enj.gi t.a stadionon kaj ebJ.igi ke ni kune
diru nNI ESTA,S NACIOTT.
Du seqajnojn antaü La fikeita dato, kiam oni aataüvidas ke La celo povos
reafiÊil 3.à parlamentaj politikaj partioj, êefe PSC-PSOE (t.e. La HLSP
en Kaiaiunio) kaj PSUC (t.e. la komunista partio en Kata1unio) tiuS travas
J.a pI.eJ grandan parton de La maldeketrulaj voEoj en Kata1unio, iniciatas
bojkotan kempanJon kun La eelo nuligi J.a aran§on, partoprenante en orga-
nizaj asembleoj kai distribuante koafuzajn aü^fal.sajn informojn aJ. la ga-
zetaro. PSC-PSOE eê pubJ-ikigas ke dum Ia araa§o oni parolos^nur pri ,[a
defend.o de La Konstitucio, kio momente provokas malmobit.izi§on en kelkaj
komarkoj kie maLfaeile a1venae La rektaj informoj de J.a ALVOKA asembleo.

Kvar tagojn antaü La okazajo kaj pro la neebLo bremsi J.a aranêon^kiu ürüê-
fo.ie srrkcesis mobi].izi graadan nombron sen helpo de J.a partioj r êi tiuj
aritas aI I.a aran§o.

5.

4.
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6.

7.
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En tiu preciza momento I.a supera pro-
vincestro, rekta reprezentanto de J.a
Hispana Stato, minacas nuligi Ia kun-
veuon se oni legos La MÀNIFESÎON apro-
bitan de âirr3 aiocioj kaj kiun }a par-
tioj ne aukcesis modifi.
La 24-a de junio 1981 roLog historie
kie]. venko de Ia kata].rrna naciista mo-
vado, kiu kun reago abcolule populara,
mal.graü ta bojkoto far Ia Êtata3 par-
t,io j kaj }a miuaco j de^mal.permeso,
sukcesis ke loo.ooo voêoj unuanime
kriis trNI ESTAS NACIOtT.

Tamen La motivo de Êi tiu artiko1o ne
estas raporti pri tiu dato, se* paroJ-i
pri '!a ALVOKO, Car J.a mobiJ.iziljo ne
fini§as êi tie. La 11-an de septembro
êiu5are okazas Ia DIAD{ (t.er proksi-
trume: trintensa tuttagaJoÈ)1 kiu memo-
rigas la invadon, en 1714, far la ar-
meo de FiJ.ipo Ia Kvina en K4tal.union
kaj Ia fal.on de Barcelono. ôirr;."" Êi
havis sintenou pl.i-maIpli postuleman
kun aaciista karaktero kaj êiu3are Ia
Madrida registaro malfideme rigardisâ.gLn.
Okazas ke êi-jare Ia partioj fideJ.aj
a]. ].a Iinterkonsentott antaü la neevi-
tebla bezono kunvoki manifestacion
akordas §in okazigi sen unïleca devizo:
Iuj faros tion por I.a demokratior a1i-
aj por I.a konstituclo, pJ.iaj kontraü
J.a membriÊo en NAÎO, ktp., sed neniu
proponaa ian naciisùan postuJ-on "o êi
tiu momento en^kiu oni preparas tiun
Harmoniigan Le§on.
La Asembieo de asocioj, kiu ne antaü-
vidi-g sian partonprenon kieJ- tia en'
J.a manifestacio, â." !i opiniis tion
afero de l-a partioj r konstatante ke
il.i perfidas J.a postuleman kaj naci-
istan sintenon kiu ciujare ripetigas
kaj samtempe iJ.i rifuzas J.a devizon
rrNI ESTAS NACIotr, denove nobiJ.iziâ.",
sed sub ].a devizo rrNI ESTAS NACIOTT.
La rezulto estas tia ke post Ia sen-
enbava oanifestacio d-e parlamentanoj
Êi eukcegas grupigi pli oJ. loo.ooo
persoaojn kiuj Iaüte prklamas nNI
ESTAS NÂCIOtt sendepende de iJ-ia par-
tianeco. Duafoje kaj neatendite mo-
bilizforto de Ia partioj estas supe-
rita, kaj unuafoje ea Ia historio de
Katal"unio post FiJ.ipo J.a Kvina parto-
preaas en tiu mobil-izi§o movado tute
seapartia kun tre popuLara konsistoi
].a ALVOKO.

Antaü êi tiu5 okazintaJoj oni planas

LA ALIAJ
KATALI,JIV!AI\IOJ

Enmigrado aJ. Katal.unio certe ne
estas fenomeno de niaj jaroj: ôi
tiu regiono êiam magnètis por J.a
alia j parto j de J.a duoninstrlo,
Sed interesas J.a âanQi§o3 de Ia
deveno:
En 1g?5 6tr9 % ae la en].o§antoj
de ].a Princ].ando estis tie nas-
kitaj, kaj en t93o estis 6Z186 94.
La procentajo de personoj naski-
taj en Anda1uzio preskaü kvarob-
Ii§is z 1g5o 4,24, Lg75 !5t7.
Drrm en 193o vivis en Katal.unio
nur 2.5oo tromoj eJ. Es{remaduro,
en L975 estis LB4.t67 (orZJ % ta3
5rZ %). Unuavide surprizas Ia in-
Yerso rilate aI J-a najbaraj Ara-
gono kaj Valencia Lando: En 7970
Bro5 % ae Ia katalunianoj estis
naskitaj en Aragono, durn en t975
estis nur ] rl %, kaj J.a procenta-
jo de Valenci- (ta3 Murci-)naski-
toj falis de L3r2L aL 4r2, kwan-
kam la nuna absoluta nombro multe
superaa tiun de t95o (244.926 en
t975 kontraüe aI t32.Bo6 err t97o).

En septembro 1979 la semajnrevuo
CAMBIO 16 dgmandis titoJ.pa§e: eU
KATALUZOJ AU ANDALANOJ? En ]'a êef-
artikolo oni kontrastigis du ek-
zemplajn kazoJa: J.a 2ÿ-jaran Ju-
J.io Vargas Magdalenor el Ia pro-
vinco de Granado, kiu travas anda-
luzan edzinon kaj infanetonr Ia-
boras kiel kJ.imatizisto kaj nenieJ-
pretas J-erni Ia kata1unan, kaj J.a
65-3aran Ramôn Fernândez Jurado eJ.
J.a provinco de Almerio, kiu de 6o
jaroj vivas en Katalunio kaj post
pensii§o kieJ. meblisto oficas nun
kiel. ..... instruisto de .].a kata-
Luna-lingvo kaj tradukisto inter
tiu êi taj J.a kastiJ.ia J.ingvoj.
(Krome, Iaü J.a revuo, J.i parolas
Ia Internacj.an Lingvotlo ) Oum Var-
gas nur revas pri reiro aI Gua-
dix kie Ii naskiÊi=, Fernândez
estas plene integrita en J-a kata-
J.unan socion konstatante pri la
enJ.o§antoj de sia Io§kvartalo en
Hospitalet de Llobregat (kie vi-
vas ankaü vargas): B9o S estas
enmigrintoj, kaj ni to 16 estas
katalunoj.rt PIi kompleta integri-
§o ne imagebJ.as.
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lian kontinueconr kai sisteme on5. respondas per manifcstoj Ia atakojn deMadrido kaj La sintenon de la ceatristaj partioj, precipe PSC-pSOE kiu null
Saktis |1_ Harloniigan Le[on kun UCD, la registara lartio, kaj kontrolasgian aplikon ëi tie en Katalunio, êar UCD havag nenian inf].uon en la priac-
lando.
Nun J.a Komislono de ta ALÿOKO planas pl,enumi La dekomence aprobitajn punk;tojn kaj gtudas La eblecon krei civitanajn komiaioaojn tra 1a tuta pri.nc-
Laado kun la celo uobilizi plej amplekee ne nllr pri. tio kio ri1atas al lakulturo kaj la lingvo, sed eê pri êio riLatanta ta nacion. Se oni sukcesastion atingir ekfuakcios en KataLunio movado tute nova kiu permesos respon-di ne nur la kulturajn agresojn, sed ankaü aliajn p].i fortà3o aag subti-lajn, pri kiuj la partioj silentas, kiel l.a tgritorian..r.rri". (4o $ ae ta
kataLuna subtero oni rezervisr pêr dekreto-le§or por uraei+J elfosadoj) aüla mal.purigon de rlveroj, de La Mediteraneo, ktp. Ma].graü êio ta partioj
surprizitaj aakoraü ne findecidis rekte apogi Ia ALÿOKON.pro ceatrismaj'
ord.onoj. Se tiu movado, antaü kelkaj ror.atoj neimagebla, àaürigas kun iamaenergiot estonte oni devog serioze rekonsideri La popolan movaàon ele Kata-I.unio sen interveno de La naldekstrulaj partioj1 fakto kiu devigos a.aLizi
eê La konceptoa mem de lrmaldekstrulojt'. Sed tià-estas temo por alia arti-koro' 

sebastiâ Ribes / t.tiaert puig
(ambaü SabadeJ-I)

/4LBA: CO'1UNN CEILTE4CH. BREIZH.: KEYRE KELTIEK
CYTI{RU: UNDEB CELT/4IDD. EIRE: CONMDH CEILTE4CH
KE RN O 14l: KES U M/{ NS K E LTE K . l4l4 N N I N : CO/4 M E EYS CELT]4GH

GLCIC I€AGU€
Generol Secrdory : z4lon Heusoff
? Br.Cnoc Sion, Bôile-ltho:Ctioth I Éne (phonc 373957)

I"a KE LTA L I G O informas prinovaj kazoj de aal.I.iberigo d.e junaj
bretonoj. Herve Kerrain kaj Bernez Korbe1 antaü

ion pJ.i oL du jaroj fu[is aI Ejrà (Respubliko lrl.anào) por eviti so].dat-
servon en la franca ârErêoo lLi reiris aI. Bretonio pasiatan aüguston supo-
zante ke Ia amnestio proklamita de Mitterand post I.a bal.otoj.peruesos aI.
i1i Liberan vivon. îamen iJ.i estis vokitaj aI. Renrres, kie sni kouunikis
aL ili ke i3.i devos soldatiti. Tion ili rifuzis argu.aentaute jene: trl{i es-
tas bretonoj kaj ui ne deziras servi Statsn kiu neas niajn naciajn rajtojn.rl
ILi estis arestitaj kaj atendie sian proceson. Antaü malLonga tenpo Yaan
Ber ar Mat, Yannig Goraud kaj NoeJ. Even estis kondamnitaj aL po unu jaro
de ma3.I,ibereco pro sana ginteno. Jam du pJ.iaj bretonoj, Jean F. Jaffre kaj
Francis te GalJ., troviSas en sama aresto pro sama rifuzo soldatservi.
Iilepre neeesas deaandi l-a francaSn aütoritatojre êu tiuj êi aazoS ne perfekte
1aügaaportoupaii civitaa.a'jn ^dàvo jn kaj r.,à jto jn.
eu la rajto voSa§i tra tuta Franeio kaj uluiu koupletan francl.ingvan ins-
truadon koupensu La devon eoldatservi en ekzemple Cado kj,e J.a junaj breto-
noj kaj vaskoj, alzacanoj kal aliaj certe ne defendas s i a j n proprajn
interesojn?
Subtenu J.a rifuzantojn
âo3:
1. Skribu al, ].a franea

kun J.a konceraatoj

areatitajn respektive enkareerigitajn per jeaaj pa-

ambasadoro en via l.ando esprimante vian simp-ation
kaj postulante il.ian tujan l-iberigore.

2. Organizu petici.cranbskribadon inter viaj gekolegoj, anikoj ktp. kaj
sendu 1a tekston kun I.a subckriboj aJ. J.a franea ambasadoro en via lan-
do.

7. Iafornu La Keltan tigon haj EîNISMOn pri viaj paâoj.
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ILIA HISiTOFIIO
, \ ( \J--- Jen la titolo de 8-pa§a A-4-formata bro-'§ -q; iurelo grggnjtar ên 1à Internacia 1:'gr":

-.' far t.a Re§a Norvega Ministerio de Eksieraj
Aferoj en 1981. La aütoro egtas profesoro

d-ro Asbj/rn Nesheim, kaj La tekston tradukis eI la norvega Brling Anker
Haugen.
La kajereto trrrezentas, inter aro da fotoj pri sameaj domoj kaj tendoj, bo-
acoj È"j tipâj vestaloj kaj moderna ne§-ifotero, multa3n inrormojn sub je-
naj paragraf-titolojr La l,aponoj, civitanoj de kvar nacioj - Lingvo kaj
prahistorio - La kuJ.tura treredo de la laponoj - Novaj vivrimedoj - Felko-
merco kaj impoatado - La antikva Lapona socio - La antikva re1igio de La
I.aponoj I trr*"tana oisio - Folkloro - La hodiaüaj lapongrupoj de Norvegio
- Transformi§ado de malnova kuLtrrro - Lapona anto kaj beletroo AgrSbIe srr-
prizas ke la ministeria teksto estag prudente kritika koncerne 1a §isnunan
siatenon de Ia norvegoj (ta; swedoj) ril'ate Ia gameojn montrante la nega-
tivajn aspektojn de okupado de J-a sameaj teritorioj kaj de la industria
utiligo de J.a nordprovincaj r5.veroj. - Iom iioketas eventuale l.a malklara
mapeto en La lasta palo kun komplete ... anglalingva klarigo. Facile Ia
'tradgkinto povintus refari Ia mapon kaj tieL pligrandigi gian valoron.
Petu setxkostan ekzemgleron êe: Norvega^Esperantista Ligo, OIaf Sctrousv. 18t
OsLo 5t Norvegio, aü ... provu akiri §in êe la norvega ambasad.o vialandat

He].sinko
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KctNG}ZE EL IIIII
lIEtINgfONO. Skestis nova partiot HMana Motutakerr (t.e. ENia HeredaJor)

eel.ag defendi I.a interesojn de Ia maorioj, kiuj - I.aü parti-
estro Matiu Rata - ankoraü vivas sen tero, sen celo, s€n Laboro. Dum il.i
estas proksinnrne 1o S de Ia enlo§antaro de NovzeLanào, iLi posedas nur
nal.pli oL 4 % de La terenoj. Tio signifas ke La bl.ankuloj rabis-el l.a ma-
oriâ3 manoj, dum J,a pasintàj t&o jarojl gigantaJn teritorio3a, ê* êirrsaü
f.a nezo de I'a pasinta jarcento La maorioj posedis ankoraü 6o ,6 4e l.a ter-
enojt PIi oI. tiiono de La aovzel.andaj indi§enoj vegetas eu kaj êirtaü ta
urbego Auckl.aad, konprenebLe muf.tkaze seu trovi labori kaj ofte sen havi
tvatifitoJn proiesialn. EL I.a l1rooo studentoj de,I.a êeftrrba universitato
nur 6oo eita-s maorioj. KieL en^al.iaj âtato3, ànrraü.en Novzelando Ia re-
gantoj propagandas I.a uintegrilonn àe^la maoriojr.sed tiuj êi grecize êi
tion kontraügtaras eciaute ke integri§o signj-fas rezignon pri êiaj uaoriaj
proprajoSl pri ku.Ltura identecor La nova partio, kies politikaj radikoj
troveblas precipe en La J-aboristaj mediojr^iary havas.18.ooo nembrojn kaj
celas pleaan partoprenon de Ia maorioj ea êiuj sociaj aferoj.

IJOIIfERP. En Ia âefurbo de Frislando okazos, de fa 6-a lis la 1o-a de
septembro 1982r internacia konfereuco pri UDItrLINGVâ, EDITILÀDOilo

Oni anoncis partoprenoa de mondvaste koaataj specialistoj2 ekzemple de
Jostrua A. Fishman (Usono). Informoja donasl Koen Zondag, prla GCO,/}ISUt
§ixnastrjitte 2, NL-8952 PA Ljouwert/Leeurarden.

SARAGOSO. La regiona gazeto ttHeraldo de Arag6nu; pasintan aooerora, publi-
kigis foton kiu montras surgture skribitan postuloat IIGUALS

DREITO§ îA LÀ CHEI{ QUE CHARRA L|ARÀGONESI (t.e. proksiuune trsamajn rajtojn
a l-a honoj kiuj parolas I.a aragouanu ). Fakte, la aragona^linryo estas ku-
time forgesata kiam temas pri La l-atinidaj J.ingvoj kaj eô kian oai .J.isti-
gas La Liagvojn de Hispanio. ?iu aragona estas aüteutikâ ufi1'inon de I.a
Latina, aum !.à kastiLia egtas ia bastardo mal.frua trudita kaj arkoraü nun
trudata aI l.a andal.rezoj, katalunoj, vasko.j, gaLegoj r aeturoj kaj arag@lrê-
aoj. ta aragona!, en diverraj dial.ektaj formojr paroJ.as nuatempe proksi-
6r11pe 2o.ooo personoj en t.a nordaj valoj de J.a provi.ncoj de §aragoso kaj
Hrregcao

GHIAIô tU Vüâ. La l-êrr de decembro 1981 estis publ.ikigita la 8;a nunero
de modesta, sed tre interesa bulteneto. rtl RIZAIT estas

verkita dulingve, kompreneùLe en I.a oficj.a1a âtata Lingvo, Ia itala, kai
en la vera popola lingvo kiu daürigas Ia tradicion de pl.i ol 2.5oo jarojl
Ia g r e Ë â. r"a êeia teksto preàentas kvazaü jarraporton pri la akti-
vado de Ia greka kultur-gnrpor kiu havas vigJ-a;in kontaktojn lnrn Grekiot
precipe kun Teaaloniko, kiu donig stipendiojn aJ. du eI siaj anoi por strr-
doj en Grekio kaj kiu konstatas, anare, ke l-a oel.o enkondulri La grekan
lingvon ea I.a lernejojn de La grek-J.iagva regiono de Kalabrio fiaskis. La
grufo, tauen, ,", .igànizis liigvo-kurio;n. Se vi J.egas La italan aü la
grekan kontaktu tiun gnrpolrs CirkoJ.o Greko di Kulttrrar p/a Del.egazione
§al.esiaaa, T - 89035 Ghia].ô ftr vta (Bova Marina).

IION1ALBAN. La noya franca ministro pri. edukad.o, Al.ain Savary, diris enæ1aokcitanarrrboMonta1ba',,okazedekoI.otsrropri1aregionaj
lingrroj (f9-a taj 2o-a de oktobro 1981) interalier Bsurbaze de La le§oj
de 1951 kaj 1.9?5 ëui doaig af. J.a infanoj certajn kursoja kaj i-astruistoj
estis preparataj, sed 4e ekzistas totala trrerspektivor kai fakte la aferoj
estag farataj sen kura§o kaj grand.aninêêoo La ekektivigoj okazag nur Pro
la obstineco de keJ.kaj instruistoj kaj oni rigardas il.in naLfideme kiam
aperas s"kaü aspiroj pri pl.i da aütonomio de Ia regionoj. Fid-e11 f} t*?i
ploneso; La.regis'taro agnoskas Ia.persoaecon de-I.a regionoj, hi cio gis
sufokita devog reirreni If.la Lokoa ôn La intima êirfsaüà ae Ia i:ofano...n
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TAMIL(fJ r trILAKLASAJ
StrIILAN}<ANOJ

Inter 1a proksimuae t! uiJ.ionoj da enlo§antoj de SrJ.laqÈo (iamt Cejlono)
egtas I milionoj da tamiloj kaj 11 niligaoj da singaloje Dum la singa1oj
devenas el nordà Hindio kaj b.avag hindeüropaa J.ingÿon, 3.a tamil.oj havas
siaa originon en euda llindio kaj parol.as ndravidaap lingvon. La singll.oj
estas budhanoj, l.a plimulto de La tauiloj estas hinduoj; kel.kaj estas ka-
tol.ikoj, aLiaj matronetaaoj.
I{ecesasr por kompreni I.a problemojn,
J.ojr precipe de l.a Japno-duoninsulo

dif,ereneigi iater la indi§enaj tani.-
kaj Ia eejl.ona nordot kaj I.a hindi-

devenaj tamiloj. La unpaj tamiloj enmigrisr siroil.e kie1 I.a singatoi: al.
CeJIono ar.poo"ble antaü i.ooo jaroj, kaj oni hipotezas ke 3am êirtaü la
era-lino ekzigtis graÿa tamil.a ].iteraturo. La tanLloj kaj singaloj forpu-
Êfs la pralo§anto5n^ae !'a i-nsulo, La vedaojn, kiuj parencaa kua I.a aus-
tral.iaj indi§enoj. êig^J.a mezo de !.a 1-7-a jarcento Ia tamiloj havis sian
propran seudepeadan re§Iandon cn norda Cejlonol duo I.a riagaloj okupis la
suaôn. tra dua grupo de taniloj enirig J.a landon depost 16on kiel malalt-
saLajraj Laboristoj de I.a portugalajr nederlandaj kaj anglaj koloniistoj.

Dum la tono kafo-pêriodo (f85o 1870) dekmiloj da tamiLaj viroj aêzon-
Laboris en CejJ.ono kaj poste reiris aI. Hindiol 8e iLi ne uortis en la in-
gu.f.o. En Ia sèkvanta t.rtr 1s6r-periodo (t87o/8o t93o) Ia kolonimastroj
utilLgis ankaü virinojn kaj iafanojn ea la teo-lnrLtivado, tieJ. ke venis
tutaj familioJ kiuj apenaü reiris al Hindio. La tutmoada ekonomia krizo
de t zg/31 maifortigfË La.teokongumadoa en ].a uoada merkats kaj kaüzis
haltigon de eamigraào aL Cejlono, eê loo.ooo taniJ.oj reiris al Hindio.

Cejl.oao oemstari§is ea f948 kaj baldaü poste koneneis sian propraa kolo-
aiismon internan kontraü La ne-singal.oja: Ea julio 1.956 ekval.idis 1a Bte-
to pri l,a Oficial.a Li-ngvorr, ^kiu praktike dekLaris J.a singalan J.a sola
oficia!,a ].ingvo de I.a juna Stato ta5 tiel. dividis ].a civitanojn en du
,.i.ritiâontàjn aaciajn kaj poJ.itikà3n tendaroju. f,a âtatfunkciuloj evi-
dente devas scipovi Ia singal.an, kio denove frapis apartan grupon inter
La taniloj; Junaj tamiloj, relative bone instruitaj en 1a nisiistaj lerne-
joj, estis ekl.aborintaj en Ia brita kol'onia kaj poste cejlona administra-
eio kaj post La Le§o devis forlasi siajn posteaojn. À1doniiiis si4galisma
interaa koJ.oaiigo de La sekec-regionor eJ. kiu Soo.ooo taniloj fugis pro
atakoj suferitaj far siagal.oj. Jam_en 1958 J,a plebo uurdis 5oo tamilojn.

::î:îtilÊi;i:H3j ""t"ate 
kontraüstaras tamil-r-insvain mesoja en sin-

En antaüaj jatoj I.a taniJ.aj poJ,itlkistoi estis postuJ.iataj agaoskon de
f,a aorma1aj eivitanaj rajtoj por taail.oj, sed ea 197o oai pl.i klare for-
mnlis postulojn de aütonomio, kaj I.a l&-an de majo l9?2 estie foadita 1a
Tgauisita Tami!.a Frontor (ekde L976i Eünuigita TamiLa Liberiga Fronto).
êi p].üpoÊir La altononis-poatuS.ojn kaj dekl'aris kiel. cel.oa I.a kreon de
§ruvereaa tamiJ.a Êtato sub I.a tromo llamo. DI. 168 setoj de La Srilanka Par-
Lamento I.a LIfLF konkeris 18 en l9?7 kaj tiel. pligrandigis sian frakcion
depost t97o je 5 deputitoj. Inter Ia IITLF-anoj trovebLac malplirtrlto kiu
pensas ke I.a celoj estas atingeblaj ekskJ.uzive per violentado. Koaselsven-
èe la registaro decidis kontraüterorismag dekreton (t9. 07. 1979)t kiun
Êi - komfreneble - apl.ikas ae uur kontraü l.a violentistojn, sed tutsiupLe
Ëontraü êir.j opoziciàloj. Arbitraj arestojl torturado, mortigoj eô de ne-
nie1. imptikitaj §crsoaoS estas rrnornal.aSo'. Precize de la nu.nte{pê regaa-
ta üauigita ilacià Partio de J. R. êajavardene (Statestro) oni atendig tu-
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TLAü FIAPOFITC, tr'E ],FICIF. trI-FIO THEcttrtC'FI VEITEFIT
Post p1i o1 dudek-jaraj intertraktadoj, Ia 1-an de majo tgTg ekval.idis l.e§o
pri aütonomio kiu havas - konrpare kun aütonomio-statutoj en Etropo kaj aliaj
kontinentoj tre special.ajn trajtojnt J.a J.e§o pri memràgado de I.a groenl.an-
danojr kiuj kougistas el §ume proksiutrme lo.ooo personojr e1 kiuj 8.ooo es-
tas eüropanoj (precipe danoj, evidente)r goooo aütentikaj eskimo3 ka5 la res-
to ... rlur Egroenlandanojll, trêr eskim-danoj aü dan-eskinoj, koncizes ry
etno I

La groenlandanoj nun travas propraÿr tut-insulan parlamenton kun 21 deputiloj
elektitaj en divereaj distriktoj J'aü J-a principo de lenerala ka5 sana voc-
donrajto. La kvar partioj de tiu êi parJ.ameato estas nenieJ. koÇareblaj kun
tiuj de Danrlaudo. Krome Groenlando hvas sian propran registaron. La^parla-.
mento havag vastajn kompetentecojnt êi decidaà, iorre dè propraj lego3r pra
La interna srdor pri rektaj kaj nerektaj impostojr pri Ia lerneja sistemo,
pri social.aj aferoj kaj 1abor-administracio, pri radio (aa3 J.a baldaü insta-
Lota televido), pri bibJ.iotekoj kaj a1iaj kulturaj aferojr pri komeroor in-
drrstrio kaj metioj inkluzive de I-a tiom grava fiÊkaptad.o.
La unua oficiala J.ingvo estas La groenlanda (Eka1aa1J.ittr, J.aü J.a nova orto-
grafio anstataü ta antaüa nkaLadl.itn). En I.a §eneralaj 1ernejoj oni devas
1erni, kieJ" fremdan lingvon, Ia danan kiu havas J.a rangon de dua oficial.a
lingvo. Reale, tamen, J.a dana estas I.a §eaera1e uzata J.ingvo kaj lin ansta-
taüos J.a grogalanda nur post mul-taj jaroj, probable. La groenlandanojr in-
ler iJ.i ankaü ta iama ministro pri Groenlando, Knud Hertting, kaj 1a nuna
âefministro de Groenlando, Jonathan MotzfeJ.d, plendas pro tà atstuate ankoraü
ekzigtanta daaa lingvo-imperiismo, kiee radikoj troveblas êe J.a misiisto
Ilans Egede. Li ja multe klopodis pri konservado de Ia egkima kulturo, sed
aame intense daneeigis J.a homojn, tieJ. ke pJ.uraj groenl.andaj junul.oj rigar-
das J.a grandan Egede-EoBütrrêrton en Ia malnova haveno de GodthtbÆuuk nur
ma]'boa-sente.
Gravas memori ke I.a komerca vivo estas, plejparte, a'rkoraü d.irektata far la
nRe§a Groenlanda KomercoH forme de praktika monopolo. Jes ja, §i fatte bone-
ge l-iweras ôlutagaSn kaj l.uksajn varojn §is êiu malgrandega domaro en Ia in-
sulego, kaj Êi.j dungitoj estas kutime groenlandauojr ae4 §in anstataüigi
p6r groenlandana organizo oni pe povas pro manko de sufiêe preparitaj indi-
Êeqoj. Simi1a kazo estas J.a po3to: En somero 1981 ekzistis 2J groer-J.andaj
poÊtmarkoj kun tiulandaj motivoj, sed efekt!ve J.a groenJ.anda po§to plene de-
pendas de J.a - speciale por-groenlanda - poÊta administracio en Kopenhagot

Se en aliaj minoritataj regionoj liom gravas l.a lingvo(j) uzata(j) srur J.ok-
nomaj tabuloj, oni ËsolvisE tiun êi nroUlemon plej simpJ.e en Groenlands: Ne
ekzistas stratoj inter mun.icipojl Car La pJ.ej l.onga strato, iranta de Ia ha-
veno de Nuuk aI ta nova fltrghaveno, eEtas nur 6-tiJ.ometra kaj ne pasas, al.ian
municipon, uomtabuloj por anonci alvenon en alia muaicipo srrperfluas.
La uenciJ.ta fJ-ughaveno de La êefurbo portas ekskl.uzive J.a groenJ.andan nonon,
dum J.a pl.ej grava flugtraveno, en kiu^alvenas La internaci-J.iniaj aviadiloj,
S/ndre Str/mfjord, msntrag nur tiun êi danan formon. (La groenlanda estag:
Kangerdlugsauaeo )

DuLingvaju atrqtnomojn oni trovag nenie. La plimulto estas danlilrgvajr sed
troveblas ankaü sufiêe nultaj nur groenlandlingvaj, ekzempl.e J.a êef-strato
de Nuuk havas aur La aonron lrQuagaetrngoaqrr. En Egedesmird.e / Aagiaat ne' ape-
ras J.ingva probJ.emo s ta atratoj travas nur nunerojn ...

*:i,ltlt!t**,tt
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PLIFCItrITI AS
La 2l-an de oktobro tgBL okazis oficiala popolnombrado en Suda Îiro]-o, t.e.
en Ia provinco Bozen/Bol.zano, Italio. La nombratoj d e v i- s indiki êr,
ili konsideras sin parolantoj de 1a germana, de la itala aü ae J-a romanôa
ringffiminoritatajregionojoniparo1uspriprogresosetahomoj
r a j t u s mencii sian lingvogruporr. ) Certe estas utile scii kiom da per-
sonoj apartenas aJ. 1a koncernataj grupoj, kaj, krome, tia lingvano-nombrado
necesas por plenumi 1a interkonsentojn inter Ia registaro de Italj-o kaj la
sudtirola registaro koncerne la
proporcion dè âtatrunkciuloj 3J,êlu tingvogrupo. Preeize tio cr-
ne estas ankoraü kontentige rêa-
ligita sirbaze de }a itpakaJott da
interkonsentitaj reguloj eJ. t969.

Pasintan jaron deklaris sin ger-
manlingvaj 66r4 % eL 1a sudtirola-
noj r 29 14 estas ital-Iingvaj r kaj
4r2 romanêoj. Kompare aJ. Ia rezuJ--
toj de 797L estas ekstreme intere-
se konstati ke nun ekzistas 5r4 %
pJ.i da germanlingvuloj, dum 3 19 %
ma1pJ.i da italoj estas registri-
taj kaj J-a nombio de J.a romaêoj
kreskis je o t5 1Â eL la tuta lo$an-
taro. lamen, ankoraü nun - malgraü
(mal-)kresko je 4r2 96 (4'5) en Ia
municipoj de pJ.i o1 1o.ooo civita-
noj 5Br6 96 estas italoj.

Kion signifas tiu rezulto? ô, Êi
helpos, ê, §i oustaklos J.a efekti-
vigàn àe 1.-rrpaka3oo? La legantoj
de ETNISMO memoros ].a komentitan(Ig .g ll\ IDI'lv lll(ilu(,.f'uË raa 5.(rllllirl l, r l,Glrl : . . e
raporton "r, ,.-rà 24, pr 15, 

-;;j-- i Y:?Y_n1ï:i'l?::i_tt+:tï-Y:9:"X:-::*---' r' "t --:- ! kontis sian kolegon, J.a bavaran Cefmi-
ài=::i*,:i :i l:i3^32:-l:.1l-: :l' i ;;;;""n Arrons Gopper. rri praktikadis§aJnas I§e Ia cel,reprezenEanr,o oe i _^".-_^_ r,.._r ^-^-^r]._ {-_a-_ 1*â+_r i aa ia-:--:- . -: ! natural_5gglgEgf39on trang sitat-rimgjg:_Ia plinrrltor Ia provinca cefminis-r--=:=-- ---------
tro d-ro Siiwius Magnagor rê kontribuas tre intense aI maJ-stt"ôi§o de Ia
situacio: En intervjuo aperinta Ia !-an de junio 1981 (do, antaü Ia popol-
nombrado) en J.a multe legata taggazeto tlMünchner Merkurrr, Munkenor FRGr êi
tiu d-ro Magaago uzis esprimon almenaü suspektindan. Jen Ia demando kun J-a

respondo:
Heiil (intervSuisto) I La sudtirolanoj rezuJ.tis unuigita,i post Ia faÊisma sub-
lffio kaj J.a kunfronti§o de Ia !o-aj kaj 6o-aj jaro j. êu ,e ekzistas nun Ia
à"lrâ.ro Ë" iJ.i fermos Ia okuJ-ojn, pèraos sian identecon kaj solvilos en mik-
saJ-futtüro' nun en tempo de kompromiso kaj bonfarto?
Magnago: Kompreneble Ia atentemo povas mal.pJ.iigi des pli multe ju pJ.i oni
bonfartas. En Ia faÊisma per!oao êiun agon sekvis reago, almenaü interne.
Nustempe 3.a dan$ero ne trovi§as en fizika penetrado, sed en Ia eventualo
demense-ku1turapenetrado;tieoninewidastieIk1are1a@.,La
sudtirolanoj pluportos sian nomon, sed ili pensos al.ie. Ni poÿus fali en
kirl.ajon de J.a itala mentaleco kaj kuJ.ture absorbi§i.
ETNISMO strbstrekis ].a decidan esprirtronr Dum regas tia mentaleco, la italoj
estas protektindaj ma1graü êi..3 àal.justaJoj antcoraü ekzistantaj kontraü la
germanJ.ingrnrl.oj I
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I.imo de Ia bajuvar-etna regiono
--l--- I.imoj de Ia bajuvaraj subregionoji
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CTJ EIAJTJ\AtrIA VEKIêGf 
"Supozeble Ia prusa

edukado kul.pas pri
.La miskomprenado de
Bavario far ].a nord-
germanoj: Kutime ni
norduloj moketas La
bawarojn, riproêas
aJ. iJ.i apartismon.
S3a, evidenter ni
ec ne komprenas ke

al.menaü parte
temas pri ETttIA APAR-
?ISUO.
La migkomprenadon
pliprofundigas I.a
bavaroj BeE, pJ.i
precize: J.a bavara
registaro, kiu vo-
Ias prezenti Ia nu-
nan staton Bavario
kiel historian kai
etnan uJlrllorr. tiu ëi
klopodado d.evas fi-
aski, êar I.a faktoj
estas kontrqüdi aj:
La aktua].a âtato Ba-
vario (tiet parto de
FR Germaqio) anp1ek-
sas ankaü al.ia-etna-
nojn kaj^samtempe ne
enhavas Ciujn homojn
apartenantajn aI Ia
cefa etno: l.a bavaroj
aü, kieJ. prefere oni
diru: BÀIIIÿAROJ. Dum
frankonoj kaj kel-kaj
Êvaboj (al-emanoj) ja

t
I
t
I
I
I
t

1
2
5
l*

5
6

Arbario
Vite].sbaf,o
Munkenio
Rentamto
TiroLo
Saleburgio

o

Supra Aüstrio
tlal.supra Aüstrio
Vieno
Karintio
Stirio
Burgenlando

7
B

9
1o.
11
!2

I-a urbo Salcburgo

kiuj estas civj-tanoJ de la prej granda parto de Aüstrr""i:;tâ:'r}::i:i :iijSudtirolo. La êi-supra mapeto (deaggnita d.e ].a Il(EI,-membro Josef HeIIr Svi-danto de la ttBajuvara Agadou, Feichtezi 1, D-8223 Trostberg) donas imagon ri-late La teritorion de la bajuvara etno, t.e. pri l-a regiono, en kiu oni pa-rolas Ia bajuvaran idiomon.
KieL en pluraj regionoj de FRG kaj'a1iaj Êtato3 ankaü en Bavario ekzistascertagrada aktivado por plifirmigi, kaj kelkatoke: rekrei etnan konscion.Tie êi same kiel alil-oke tiu cel.ado esprimatas ofte pere de beletraj publi-
kaioj. ôi.rktre ni sekvos la evoluon kaj raportos iam p].i detale pri ].a ba-juvaraj aktivadoj.

Supozeble la bajuvaristoj havos diversajn problemojn: Unue, ]-a nunaj Statoj
ne speciale interegi§as pri grandskal-aj reformoj de internaj kaj eô-etsterà5limoj; due, interne de I-a supre skizita Bajuvario aperas minimunre tri subre-gionoj de etnaj minoritaloj (ttato3 en Sudtl,rolo, slovenoj en sud.a Karintio
kaj kroatoj kal madjaroj en Burgenlands). Simile klel en Ia Aran-valo, kiuapartenas administracie aL Katalunio kaj kies enlo§antoj estas okeitanoj, latraktado de la minoritata problemo far J.a minoritati-ctoj povos esti decida
p,or I..a plua evoluo de l-a aütonomistaj movadoj.

Bïffi*'$
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JA FIE,ZISiTAS
Kitrn gorton havos montara l.ingvo dividita en tutan faskon de dia1ektoj? Se
tiun lingvon p?toll"ohomoj en du 3tato5 respektive tri regionoj, êX oii po-
vas egti optimismg? Cu iom pl.i oI duona mil.iono da parolantoj sufiôas por
vivteni Lingvon? ôu tiu nombro ne tre rapide malgrandi§os? ;Ër. l<eitaS eI
Ia multaj brulaj demandoj kiujn faras La etne konsciaj romanêoj (el kiuj
proksimume loo.ooo vivas en Friulo, Italio, t}rooo en Sudtirolo, Eame Ita-
t,io, kaj 5o.ooo en I-a svisa kantono Grizono).
La^modernaj tempoj produktis por J.a svisaj romanêoj dubinde du-aspektan no-
vajon: Unuflanke, en 1938 Ia svisoj referendume agnoskis I.a romanêan l-ing-
von kiel la kvaran de Svisio, sed a1iaflanke Ia gigante kreskinta turismo
adaptis la regioDotl - materie kaj spirite aJ. 1à ËirAaüo. La simili§emo de
mnltegaj grizonanoj igt-s il-in konsideri siajn tradiciajn J.ingvon kaj kultu-
ron forlasindaj, obstaklaj, interâan§endaj kontraü traktoroj kaj novaj stra-
toi klj l.aborlokoJ en konstruado kaj gastigado. Evidentigas tiun tendencon
tiuj êi nombroj: En t95o eI. J.a 59 distriktoj de la kantono Grizono L7 estis
majoritate romanê"j; en ,.g?o restis nur 1o. EI êi..5 grizonanoj nun estas ro-
manêoj nntr 2J j6, dum antaüe estis 29rZ %. Estas menciinde ke proksimume unu
kvarono ae êiu5 romanêoj vivas en aliaj kantonoj de Svisio, kio ne speciale
favoras I.a etnan kotrerecon.
Kiel en mrrltaj sinilaj kazoj, ankaü en GrLzono ekzistas organizo-kiu klopo-
das sistene nutri La iom nagri§intan korpone La nRomanêa Ligerr. ôi. sekre-
tarior la 5o-jara fil.ologo d-ro Iso Camartin, pledas por realisma agado kaj
rifuzas l.a utopiajn ideojn de iuj ekstremistoj kiuj celas izoli J.a roman-
êojn kal vo!.as-permesi yàndadon de terenoj nur aI- romanêo3. Camartin propo-
naà insiigi I.a ne-romanêo3n malfermiâi por 3.a aferoj de 1à romanêoj, Laj-Li
jam povas montri mirigajn sukcesojn en la instruado de Ia romanêa aI- tiuj
aliaj homoj. f,rome, Ia ERomanêa Ligotr publ.ikigas J.iteraturon, direktas aü
kranhel.pas en I.a eLdonado de kvar romanêaj gazetoj kaj edukasr êil speciala
geninariejor romanêajn infan-vartlstinojn kiuj pàste-deJoras en Ia 74 ro-
nanêaj i-nfan-vartgjoj. Evidenter^jen Ia kerno de J.a tuta laborado: Ia ju-
nularà. Por logi êin aI. La romaoêà lingvo ne sufiêas iu nBonan noktonlù-
diro en I-a germanlingva televido!_Nu, en
romanôaj) ekzistas kompleie romanôal-ingwa
elementaj kJ-asoj, kiam J.a geetuJ-oj lernas
Ia germanan Lingvon kieL fremdan J.ingvon
por uzi âin pfi taj p1i kiel

8o municipoj (eJ. Ia LoZ
instruado en kwar

lern-Lingvon en La superaj
kl.asoj. LE ceteraj 27 ler-
nejoj instruas germa
kaj Ia romanêa estas
I,ernofako.
8u tie]. sufiêas?

Lerne ja ingtru-lingvo :

-

t-l i_tala
r-t

f-l germana

germana
romanca
fako)

(tamen, Ia
estas instru-

ffi$il romanêa
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Ëaruêrêo clE pFllJlJêo
Ïnter La du mondnilitoj Ia problemoj de la etnoj - aü kiel, oai tiam lsutimedirisr de Ia jnro pri minorl-tatoj - estis egenca motivo de Ia eüiopa, eâde la internacia politiko. îio estis gekvo gJ' I.a traktatoj de Ia parizaj
antaüurboj, kLuj ôfte ne adaptis la novajn Stattir"jlr a]. La Lingvolimoj.La-cuferantfj estis la germanaj kaj madjaraj lingvokomunuoano5 àrigitaj aIalilingvaj titatoj. Certasence ankaü Sovetunio estis inter Ia venkitoj;-Êi
devis lasi aL la pola Stato sep nilionojn da trkrajnanoj kaj beloruaoj.
Ectas malfacile nuntempe^imagi kiuamplekse La tiama l-nternacia juro okupi-
§f s ?rt Ia etnoj. rreriiirr fu diver-aaj internaclaj regularoj pri- minorita-toj (preskaü êru5 antaü 1952), et kiuj 16 estis etàptièfte pioiektaraj far
I.a Ligo de Nacloj, êe kiec §enerala sekretarLo ekziitis sp"iial. sekcio ri-late minoritatajn problemojn. Krom Ia Ligo de Nacioj, ankaü ].a KonstantaInternacia Kortumo en Hagg - kvankan mal.pl'iampJ.ekse estis plurfoje okupi-ta per procesoj. Preskaü ôiuj tiutempaj internaciaj organizoJ, kiuj volisservi la internacian inter*,ompreni§on kaj I'a interpaci§on de J.a popoloj,
regule okupiiis pri minoritati3 pràbtemo3. - -s---

Kiom alia estis la bil.do post tg45t Por La internacla pubJ.iko ne pl.u estis
cn la centro la rajtoj de ll.ngvaJ, sed tiuj de rasal mLnoritatoj kie3. kon-gekvenco parte de la kontraùjuda politiko de Hitler, parte de l-a koJ.gniig-
ma krizo. La priminoritatan politikon de Ia a4taü-hitlera periodo oni ju-
Êit tenrre troigante - komplete fi.askinta. ôa" """"j ninàritatoj ekzem-ple Ia negroj en Usono - normale ne poatulic Ia kreon-aü konserroi de pro-
Prai lernejoj kaj aliaj klerigaj institucioj, sed, maIe1 ingirtia pri aLla-
so en Ia Lernejoj kaj at.iaj institucioj de La nbl.ankuIojr, êiu postuJ-o pripropraj lernejoj por lingvaj minoritatoj estis suspektata ce1i, konacie aü
Dêr urasigmana apartigon de La uinoritato digde Ia [enerala enloiantaro,
do, nsegregacionr.
tfu êi baza opinio estig kongtatebla mondvaste. Kiamr êrr I'a unuaj jardekoj
post 7945, trànsStata organizo po.zitive engalis "ile i"r l.ingvaj minoritatoj
- kiel tiou farig UNESKO en 1952/5, pledante por denaskalingwa instruado en
Ia elemeirtaj lerneJoj - oni uzis pedagogiajnr ne jurajn-honrajtajn argu.Een-
tojn. Nenie f.a voko prl iura p{otek}rdo de I.a l.ingvaj minoritatoj kaj etnoj
devis fronti pli da neinteresi§o, eê malestlmo kaj malfid.emo, oJ. en okci-
denta Germanlot kie la Juna generacio kreskie kun La ideo ke Ia hitl.eran
venkon en 1977 trdnta[zis tro arda nnaciictatt okupi§o pri ].a eksterlanda.i
germanoj, kiu kornenci§is dur Ia vaJaar, /!7 perioào-kal kiu ne "erirriârl."Ea La vajmara Germanio Iegis vasta Ia oplnio ke konservado de Lingvoj kaj
etnoj estas dezirinda, ôar êiu 1ingvo kaj ties uzantaro estas a1tvalàra
kulturajo; en nuna terminologio ni,nomus tiun sintenon Evalor-konservemaÉ.
Kontraüe, gn FR Germanio regis komence sinteno, kiun opi povas nomi soci-
emancipa. Gi vidis la centr3n proUtemon de ]'a emancipi§o de u].an homo nur
ea Ia ekonoml-a subpremado aü malfavorado kaj, dor €lt I.a mal.facil.igo de I.a
honaj ekonomiaj progres-eblo j. L,â kazoj r êD kl-uj grupo j estis subpremataj
pro aparteno al certa raaor lingvokouunumo, rel.igio, sane kieJ. Ia diskri-
minaciado kontraü virinoj far viroj - êio êi estig konsid.erata flanke de
marksigtoj^kie1 trkronkontraüdirojtt, konfliktoj kiuj egtas fLne rezultoj eI.
La granda êefa kontraüdiro, la kàntrasto intei tapitato tsa5 l-aboro. Taàen
ankaü nultegaj aemarkgJ.stoj post 1945 inkl.inis aL atribuado de unuarangeco
al Ia ekonomia faktoro malfavore aI. raso, ].ingvo, ldeol.ogl.o kaj gekgo.

1î7 neaaycia klarigor rVajaaran periodo de Germanio celas I.a
1918 kaj tgrr, kiam validis I.a konstltucJ.o ellaborita en
Ear ( gernanc t lfcimar), TtrriagLo.

tempon inter
la urbo VaJ-






