
Rik region i utblottat land

Välståndet syns utåt i form av 
fashionabla affärer som säljer 
dyra märkeskläder och -smycken 
jämte lyxig alpinutrusning.

Regionhuvudstaden Bozen-
Bolzanos äldsta stadsdel är med 
sina inglasade betongvalv, kuller-
stensgator och pittoreska caféer 
inte enbart en oas för en stressad 
själ, den är också ett himmelrike 
för turister med tjock plånbok.

Sådana finns det gott om – det 
karga alplandskapet och den 
friska luften attraherar skidfolk 
och vandrare. Likaså  har Bozen-
Bolzano med knappt 100000 
invånare lyckats dra nytta av 
sitt läge mitt för det så kallade 
Brennerpasset som kopplar sta-
den till det viktiga handelsstråket 
Verona-Innsbrück-München.

Sydtyrolens odlingar svarar 
för den enskilt största delen av 
Europas totala äppelproduktion 
samtidigt som regionen också 
har stora vingårdar som om-
sätter miljontals euro per år.  Ar-
betslösheten är unikt låg, ynkliga 
tre procent.

Industrier har Bozen-Bol-
zano inte många av, men så har 
stadens och provinsens fäder 
också medvetet försökt undvika 
allt som kan förpesta en av om-
rådets allra största tillgångar 
– den rena miljön.

 ändå om inte en 
av nycklarna till det ekonomiska 
välståndet i den kan sökas i en 
regional självstyrelse och i  spän-
ningsfältet för det vi kallar för 
segregation och integration.

Närapå 70 procent av pro-
vinsens befolkning är tysksprå-
kig, en fjärdedel talar italienska 
medan knappt fem procent hör 
till en ladinsk språkminoritet. 
I och med att 90–100 procent av 
de skatter befolkningen erlägger 
till centralstaten återbördas kan 
regionen med egna beslut dra upp 
riktlinjerna för utvecklingen.

Det här är möjligt tack vare 
att Sydtyrolen tillsammans 
med Trentino ingår i Trentino-
Alto Adige som är en av de fem 
autonoma regioner som med 
stöd i en särskild status i den 
italienska författningen kan stif-
ta egna lagar.

Det politiska vardagslivet 
i Sydtyrolen präglas av en mes-
tadels harmonisk sammanjämk-
ning av de olika språkliga och 

politiska intressena.  Så otvunget 
som umgänget  är i dag har det 
inte alltid varit, långt ifrån. Ser-

giu Constantin, en av experterna 
på Euracs människorättsinstitut, 
påminner om att den fascistiska 

perioden 1922–1943 var en tung 
period i sydtyrolarnas historia.

Diktatorn Benito Mussolini 

förbjöd tyskan i medier, förvalt-
ning och skolor med följd att alla  
elever blev tvungna att börja 

prata italienska. Ofta outbildade 
lärare undervisade visserligen 
med hjälp av insmugglade böcker 
på tyska i katakombskolor, men 
lärare som kom fast fängslades. 

Ort och familjenamn italie-
niserades, till och med på grav-
stenar.  Genom en överenskom-
melse mellan Hitler och Musso-
lini tvingades tyskspråkiga i om-
rådet att acceptera den italien-
ska assimileringen eller flytta till 
Tyskland.

Ungefär 75000 personer flyt-
tade, men av dem återvände 
en fjärdedel efter att de hade 
upptäckt att löften om bostäder 
nära Alperna inte höll. Tyskan 
blev återinförd i och med den 
nazistiska ockupationen, men 
i gengäld förde nazisterna med 
sig andra problem.

Att Sydtyrolen i dag är sam-
manknippad med den italienska 
provinsen Trentino beror på att 
italienarna ville undvika en helt 
tyskspråkig region som kunde 
verka för kravet på återfören-
ing med Österrike. Då tyskarna 
på 1960-talet märkte att makten 
hade getts till regionen och inte 
till den tyskspråkiga provinsen 
svarade de med bombattacker 
på ekonomiskt viktiga mål 
såsom ellinjer. 

Det följde en tid av mass-
arresteringar, tortyr i fängelser 
och stöveltramp från 50000 in-
kallade soldater. 

– Fortfarande har vi inte rik-
tigt klart för oss vad som riktigt 
hände, men det var helt klart 
övergrepp från båda sidorna, sä-
ger Sergiu Constantin på Eurac.

dag finns partier som job-
bar för full självständighet från 
Italien. Opinionen har blivit 
starkare i och med problemen 
i den italienska statsekonomin.

– Man vill helt enkelt inte vara 
en del av ett land som styrs så 
här dåligt, säger Veronica Stir-
ner, före detta ordförande för det 
sydtyrolska parlamentet. 

Hennes parti Südtiroler Volks-
partei eftersträvar inte själv-
ständighet, däremot en ännu 
starkare autonomi än den Syd-
tyrolen åtnjuter i dag. Då det 
till exempel gäller utbildnings-
systemet måste även sydtyro-
larna anpassa sig till alla de för-
ändringar regeringen i Rom hit-
tar på.

På motsvarande sätt tvingas 
sydtyrolarna dra åt svångrem-
men för att få den italienska 
statsekonomin i skick. I förra 
veckan kom nyheten att Syd-
tyrolens andel av sparbetinget 
blir betydligt större än man hit-
tills har förutspått.
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1 Det är nyttigt att röra på sig. Vi har alltid något att lära av 
andra människor och andra kulturer.

Därför har jag uppskattat organisationen Midas exkursioner 
till olika minoritetsområden i Mellaneuropa.  Genom HSS 
Media-tidningarnas medlemskap i den europeiska samarbets-
organisationen för europeisk minoritetsspråkspress har jag 
kommit i kontakt med katalanerna i Spanien, ungerska mino-
riteten i Slovakien, slovenerna i Italien, tyskarna i Slovenien 
och nu senast tyskspråkiga i den sydtyrolska provinsen i norra 
Italien.

Besöket i Sydtyrolen gav en aha-upplevelse. Jag fick en käns-
la av att ett samhälle har svårt att utvecklas så länge intresse-
grupper sinsemellan slåss om resurser och rättigheter, men att 
samhället fullt ut kan njuta av de multikulturella frukterna den 
dag då autonomin och maktdelningen befolkningsgrupperna 
emellan är ordnad.

Till exempel var också Sydtyrolen en fattig och under-
utvecklad region under den tid då uppretade grupper kastade 
bomber mot elledningar i frus-
tration över att de hade blivit 
påtrampade och berövade sina 
rättigheter. I dag blomstrar 
Sydtyrolen i ett läge då dess 
centralmakt Italien ligger på 
knä i skuldträsket.

Antagligen finns det också en 
mental skillnad på den italien-
ska syd-nordaxeln i allt detta, 
men självstyret har garanterat 
en viktig roll i välmåendet. Att 
självstyrda Åland hos oss har det väl ställt ekonomiskt är ett 
exempel på samma sak.

och Svenskfinland finns också slående pa-
ralleller. Precis som hos oss diskuterar sydtyrolarna för tillfället 
huruvida man borde ersätta de nuvarande två parallella skol-
systemen – ett för tyskan och ett annat för italienskan – med ett 
tvåspråkigt skolsystem.

Föga oväntat är det de tvåspråkiga sydtyrolarna och det 
yngre gardet som ondgör sig över den språkliga segregeringen.  
I Bozen-Bolzano och andra städer är en stor del av befolk-
ningen tvåspråkig, men uppe i bergen och ute på landsbygden 
finns massvis med tyskspråkiga som inte kan italienska av den 
naturliga anledningen att de aldrig kommer i kontakt med den.

Precis som hos oss är också landets majoritetsspråk, i detta 
fall italienskan, dominerande i de urbana områdena, till exem-
pel är bara 25 procent av invånarna i Bozen-Bolzano tysksprå-
kiga. Men av gatuspråket att döma drar centrum uppenbarligen 
också en hel del besökare från periferin.

Umgänget språkgrupperna emellan är däremot lika flexibelt 
som hos oss, i den mån individerna är två- eller flerspråkiga. 
Däremot har den ladintalande lilla minoriteten svårt att få sin 
röst hörd, delvis för att gruppen saknar högspråk och indivi-
derna inte kan enas om en hållbar framtidsstrategi.

 på något sätt? Bland annat har vi finlands-
svenskar  inte lyckats enas om hur vi kollektivt ska förhålla oss 
till den kommunreform som rullar fram som en ångvält.

Vi har Ahtisaariprogram, vi har ett viktigt grundlagsutskotts-
utlåtande om språklig områdesindelning, men vi saknar den 
interna enighet som skulle förutsättas för politiskt-strategiska 
beslut.

Till exempel beslöt lokalpolitikerna i Sjundeå nyligen att 
med en rösts majoritet att sälla sig till Stor-Lojo. Konsekvensen 
blir att en 30-procentig svensk minoritet förbyts i en sjuprocen-
tig minoritet.

Den finlandssvenska, interna splittringen kan få förödande 
konsekvenser. Det vi kallar Svenska Österbotten är ekono-
miskt välmående i dag, men hur ser det ut om 20–30 år då  
området har splittrats, kulturellt och politiskt?

Se på tyskarna i norra Italien, de har valt att hålla samman. 
Frukten av den sådden kan de skörda i dag. 

Splittring ger
inget välstånd

Kolumnen
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Etnisk spänning
ger mervärde

Ungefär så resonerar de ansva-
riga för kulturen i den nord-
italienska provinsen.

Det är väl också så man ska 
förstå de böjda broar som fö-
ser in besökare till konstmuséet 
Museion.

Väl inne i muséet kan besökar-
na hitta en perforerad arkebuse-
ringsvägg som berättar om värl-
dens farligaste stad Mexico eller 
hur vardagen ter sig för en svart, 
lesbisk kvinna i Afrika. Även so-
cialpolitik kan uttryckas genom 
konsten och som ett sätt att vidga 

vyerna hos museibesökarna.
Museion idkar ofta sam-

arbete med forskningsinstitutet 
Eurac som idkar tvärvetenskap-
lig forskning och som bland 
annat har ett eget minoritets-
forskningsinstitut.

Forskningsinstitutet är tre-
språkigt och tanken är att alla 
forskare ska kunna kommuni-
cera ut sitt budskap på alla tre 
språken.

Hur Bozen-Bolzano däremot 
ska kommunicera ut sitt fascis-
tiska förflutna är beslutsfattarna  
inte helt på det klara med.  Musso-
linimonumenten står kvar, men 
vid en del finns skyltar där den 
moderna staden säger sig ta 
avstånd från ideologin de repre-
senterar.
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