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Folkgrupperna gick i samma 
skola, men lektionerna hölls på 
skilda våningar och under se-
parata tider. Allt för att undvika 
konfrontation.

Bojan Brezigars barndomstid 
sammanföll med tiden strax efter 
andra världskriget då fascismen 
hade kramat Italien och den ita-
lienska majoritetsbefolkningen 
var skeptisk till allt som ens 
luktade slaviskt. På motsvarade 
sätt hade förstås slovenerna inte 
mycket till övers för det folk, som 
under det fascistiska  styret hade 
berövat dem deras språk och de-
ras kultur. 

är situationen en helt an-
nan. Trauman från förtrycks-
tiden finns förstås kvar, men ita-
lienare och slovener umgås sida 
vid sida på ett helt annat sätt 
än tidigare. Blandfamiljerna är 
många och den globala rörlig-
heten har gjort att begrepp som 
etnicitet har grumlats upp.

Det här gäller inte bara Italien 
utan hela världen.

– Senast då jag var i Helsing-
fors stötte jag på en libanesisk 
restaurangägare, som uppfattade 
sig som svensk, säger Brezigar 
med ett skratt.

Mångkulturalismen utgör en 
stor utmaning för varje minoritet, 

som inte kommer tillrätta utan 
egna starka strukturer för kultur 
och språk. Teatrar, körer, sports-
liga aktiviteter och inte minst 
massmediala institutioner som 
kan ge nyheter på modersmålet 
och ur en vinkel som betjänar 
den egna minoriteten är självklart 
livsviktiga.

Den stora frågan är – hur 
inkludera det snabbt växande 
antalet individer med dubbel-
identitet i den gemenskap, som 
minoritetssamfundet trots allt 
utgör och som mobiliserar den 
kraft som behövs för att upp-
rätthålla strukturerna?

– Det här är en stor fråga som 
ingen av Europas många mino-
riteter ännu på allvar har börjat 
fundera på.

Brezigar uttalar sig inte bara 
i egenskap av pensionerad chef-
redaktör utan också som före 
detta ordförande för Europeiska 
byrån för mindre använda språk 
(Eblul). Han är bekant med varje 
minoritet i Europa och inser att 
alla har svårt att tackla framti-
den.

I Italien blir frågan inte lätt-
tare av att de två ideella orga-
nisationer som bildar basen för 
det slovenska samfundet, drar 
åt olika håll. Traditionellt sett är 
vänsterfalangen inom samfundet 
mer öppen för integration medan 

de katolska liberalerna vill hålla 
sig mer för sig själva.

Mångkulturalismen är allt-
så en möjlighet, men bara om 
minoriteten ifråga har de verk-
tyg som behövs för att hantera 
den. Saknas dessa möjligheter 
blir mångkulturalismen ett hot, 
som kan tillintetgöra den gemen-
skap som behövs för att upprätt-
hålla minoritetsstrukturerna och 

som då ofrånkomligen leder till 
assimilering.

Vad kan då EU göra?
Tja, Bojan Brezigar hör till 

den växande skaran minoritets-
experter, som börjar få en allt 
känsla av att tåget har gått för de 
europeiska minoriteternas del. 
Han säger att EU handlade klokt 
fram till tiden före utvidgningen, 
men att utvecklingen därefter 

har varit mycket negativ för mi-
noriteternas del.

Trenden svängde i och med 
att EU började godkänna de 
postkommunistiska östländerna 
som medlemmar. I alla dessa 

länder finns starka, nationalis-
tiska krafter som är intresserade 
av ekonomisk framgång och en 
västerländsk livsstil, men som 
sällan är redo att ge minoriteten 
några rättigheter.

Brezigar är mycket besvi-
ken på att Europeiska unionen 
ställde upp de så kallade Köpen-
hamnskriterierna, som ställer 
högra krav på nya medlemslän-
der utan att samtidigt skapa ett 
system, som tvingar nuvarande 
medlemsländer att hålla sig till 
samma kriterier.

Därför kunde det gå som det 
gick i Slovakien, EU-land från 
år 2004. Här såg den populis-
tiska regeringen sin chans att 
i sommar införa en ny språk-
lagstiftning, som förtrycker den 
ungerska minoriteten och som 
inte tillnärmelsevis harmonierar 
med Köpenhamnskriterierna.

– Det som hände i Slova-
kien är fruktansvärt just för att 
samma mönster kan upprepas 
i vilket av de andra europeiska 
länderna som helst. Vi har inga 
som helst garantier för att det 
inte kan hända, säger han.

Brezigar tänker främst på balt-
staterna där situationen är allt 
annat än god. Ryskan är klämd 
i Lettland och Estland medan 
polskan har en mycket svag sta-
tus i Litauen.

Ett minoritetsskydd vill ingen 
veta av, tvärtom talas det mer 
om behovet att skydda majori-
tetsspråket. Den nya språklagen 
i Slovakien tillkom ur en vilja att 
skydda majoritetsspråket.

inte erkänner 
makedonskan och turkiskan är 
likaså illa, enligt Brezigar, som 
dock anar en möjlighet i mino-
riteternas samlade styrka. Att 
de europeiska minoritetsspråks-
tidningarna verkar tillsammans 
inom ramen för en europeisk 
organisation vid namn Midas 
bidrar till denna styrkemobilise-
ring.

– Tillsammans når vi miljon-
tals läsare. Gör vi en samlad 
aktion i riktning Bryssel har den 
betydligt större betydelse än om 
vi skulle agera envar för sig, sä-
ger Bojan Brezigar, som även sit-
ter med i Midas styrelse.

Enligt sommarens lagändring 
i Slovakien kan en användning 
av andra språk än slovakiska 
i officiella eller icke-privata sam-
manhang ge böter till ett belopp 
om 5000 euro.

Den nya lagtillägget gäller på 
alla områden där etniska mino-
riteters andel av befolkningen 
understiger 20 procent.

Mångkulturalismen stor utmaning. 
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Spåren av nederlaget finns fort-
farande kvar i form av oändligt 
många löpgravar, tunnlar in-
sprängda i bergen och befäst-
ningar. 

Efter att också Slovenien blev 
Schengenland är det möjligt att 
fritt röra sig över statsgränsen 
till Italien och därför kan be-
fästningarna i dag fungera som 
ett enda stort utomhusmuseum  
över krigets vanvett.

Det syns att armén har satt 
ner en hel del pengar och tid på 
de skyttegravar där soldaterna 
kom att tillbringa totalt 29 må-
nader under perioden 1915–1917. 
Att stenarna är omsorgsfullt ki-
lade in i varandra i både väggar 
och golv röjer att de är gjorda av 
professionellt, avlönat folk.

fyller löpgravarna ett  syfte 
som en konditionskrävande 
historielektion. Den så kallade 
”Fredens vandring” i bergen 
längs gränsen mellan Italien 
och Slovenien är indelad i fem 
sektioner med olika längder och 
svårighetsgrader.

I och med att besökarna på 
varje anhalt har möjlighet att få 
en stämpel i ett pass kan också 
unga motiveras att bege sig ut på 
leden och lära sig för livet.

Där vi står, på drygt tusen me-
ters höjd i Kolovrat och betrak-
tar de mäktiga alptopparna samt 
hör guiden Željko Cimprič be-
rätta om striderna, är det omöj-
ligt att förstå hur någon krigs-
strateg över huvud taget kom 
på tanken att skicka in trupper 
i denna omöjliga terräng.  

Men så gick det också illa för 
italienarna i striderna mot det 
österrikisk-ungerska imperiet. 

Mycket illa. Bara i striden om 
Caporetto år 1917 fick 40000 

italienska soldater sätta livet till. 
280000 togs till fånga och armén 

miste inte mindre än 3150 artil-
leripjäser. Enligt Cimprič kan en 

del av de stora förlusterna för-
klaras med att soldaterna fjärr-

styrdes från kommandocentra-
ler utan överblick över området. 

I dag är bergssluttningarna 
trädbevuxna, men i början av 
seklet var de renrakade. Alltså 
mejades tusentals soldater ner 
av fienden uppe på bergskrönet 
så fort de kommenderades att 
försöka anfalla uppåt.

med att också lokal-
befolkningen från Isonzodalen, 
Soča på slovakiska, involverades 
i striderna är denna ”Fredens 
vandring” ett sätt att bearbeta 
trauman från kriget.

Befästningarna i området har 
genomgått en lätt restaurering. 
Men i övrigt befinner sig områ-
det nästan i det skick soldaterna 
lämnade det i början av förra 
seklet.

Željko Cimprič säger att det 
hade varit oförlåtligt att skapa 
någon form av Disneyland av 
detta värdefulla arv från det för-
flutna.


