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På gränsen mellan Ungern 
och Slovakien finns ett av 
Centraleuropas allra märk
ligaste och största fort
system, i tiden byggt för 
hela 200000 soldater.

Komárno
Än så länge är fortet ingen större 
turistattraktion, förfallet som det 
är.

Men om det går som aktivister-
na tror kommer fortet i tvilling-
städerna Komárno-Komarom i 
Slovakien respektive Ungern att 
bli en av de allra största sevärd-
heterna i Europa.

Fortet intill Donau ägs nume-
ra av de båda städerna, som har 
gjort en gemensam anhållan om 
EU-medel för upprustningen. I 
och med att komplexet under 
innevarande år väntas få en 
plats på Unescos världsarvslista 
är chanserna för en finansiering 
goda.

Men vad det egentligen skall 
användas till vet ännu ingen. 
Allmänt talas om lokaler för 
konferenser, kulturhändelser 
och utställningar.

En del talar om hotell, andra 
om konstateljéer eller andra 
funktioner relaterade till kultur 
och turism. Hittills har bara en 
av byggnaderna, ett gammalt 
ammunitionsförråd, restaure-
rats. Här finns en permanent ut-
ställning över hela fortsystemet 
samt dess historia.

nästa år kommer en intillig-
gande byggnad med jordtak att 
inredas till vinkällare, men mer 
konkreta planer än så finns fak-
tiskt inte.

På den plats där det nuvaran-
de fortet står lär ha funnits en 
fästning redan på 900-talet och 
här byggdes på 1400-talet ett 
renässanspalats. 

Det nuvarande fortets äldsta 
delar härstammar från mitten 
av 1500-talet.

Efter det har fortet haft funk-
tioner i många olika krig. Enligt 
en sägn är fortet som en följd av 
de massiva väggarna omöjligt 
att inta. Den enda gången som 
fienden har lyckats ta sig in lär 

ha varit en gång då förläggning-
en konstaterades vara tom.

I de kilometervis långa korri-
dorerna finns väggmålningar 

som påminner om åren 1968–
1991, den tid då fortet inhyste 
7000 sovjetiska soldater. Rysk 
text varvas med teckningar av 

pansarvagnar och springande 
soldater. Att en del av de teck-
nade pansarvagnarna har kul-
hål i sig kanske berättar något 

om soldaternas vapenhantering. 
En besökare behöver inte myck-
et till fantasi för att föreställa 
sig stanken av de soldater som 

i flera årtioende var inklämda i 
fortet, cirka 30 stycken per rum.

Vad det kan kosta att rusta 
upp fortet vet förstås ingen. 

Men det handlar givetvis inte 
om några småpengar.

Kenneth myntti
kenneth.myntti@vasabladet.fi

Fallande rappning, hål i taken, mögel och fuktskador är verklighet i fortets 
kaserner. Men likväl är byggnaderna viktiga minnesmärken.
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Förfallet fort blir världsarv
EU väntas finansiera upprustning av fästning med anor från medeltiden.
Kommer att användas för kulturella ändamål, konferenser och turism. 

BrAtiSLAVA
Melodin liksom släpar sig fram, 
etappvis, tempot är snabbt. Svet-
ten rinner ner för halsen på dan-
sarna, som stampar i golvet och 
slår med händerna på knän och 
klackar.

Flickorna verkar lätta som 
fjun där de flyger runt i starka 
armar. Det är repetition hos Ifjú 
Szivek, en professionell folk-
dansgrupp, mitt i centrala Brati-
slava.

Folkdansgruppen har grun-
dats som ett sätt att slå vakt om 
minoritetskulturen i Slovakien, 
företrädesvis den ungerska, men 
också slovenska, romanska och 
den judiska kulturen.

Det handlar främst om par- 
och gruppdanser med mycket 
improvisation. Till levande mu-
sik, givetvis.

Musiken och danserna på re-
pertoaren har gruppen lärt sig 
via åldrade spelmän och dan-
sare som har stått för folkkul-
turen ute i de många byarna på 
landsbygden. På så sätt är Ifjú 
Szivek ett sätt att föra traditio-
nen vidare. Men för att det hela 
skall bli lite mer spännande för 
en modern publik gör dansgrup-
pen en show av det hela.

Vackra folkdräkter, spelande 
strålkastare och yxor är givna 
ingredienser i dansshowen som 

turnerar runt i olika delar av 
världen. 

En dag uppför gruppen en 
show i Australien, en annan 
dag kanske under Kaustby folk-
musikfestival i Finland.

–  Jo, Kaustby skulle vi fak-
tiskt vilja besöka, säger Dusán 
Hégli, konstnärlig ledare för 
den statsstödda dansgruppen.

För även om folkdansgruppen
i första hand finns till för att 
dokumentera och utveckla den 

rika minoritetskulturen, har 
gruppen också en stor uppgift i 
att profilera och marknadsföra 
de olika minoritetskulturerna 
för en internationell publik.

ifjú Szivek är ett spännande 
visitkort för en stark kultur och 
den vägen också en möjlighet 
för alla de krafter – politiska och 
ekonomiska – som vill få värl-
dens ögon riktade mot denna del 
av världen.

Utöver en dansgrupp har 
ungarna också bidragit till att 
Slovakien numera har ett eget 
nationellt museisystem för 
minoritetskulturen, först och 
främst den ungerska. Högkvar-
teret finns i Bratislava, men till 
samma administration hör ock-
så så kallade ”memorial houses”, 
det vill säga hus som har bebotts 
av bemärkta personer inom mi-
noritetskulturen.

Systemet med ett nationellt 
minoritetsmuseum utvecklades 
för elva år sedan efter att man 
upptäckte att var åttonde män-
niska i Slovakien faktiskt hör 
till en minoritet som rimligtvis 
borde föräras en egen museal 
tradition.

– I och med den här statusen 
har vi betydligt lättare att er-
hålla statlig finansiering. Vi har 
en helt och hållet självständig 
budget, säger museichefen Gab-
riella Jarábik.

På museet finns en permanent 
utställning om ungrarna i Slova-
kien och därutöver arrangerar 
museet seminarier, kongresser, 
presentationer av vetenskapliga 
artiklar samt fyra–fem tillfälliga 
utställningar på olika temata.

För närvarande pågår en jubi-
leumsutställning med anledning 
av 40-årsminnet av den sovjetis-
ka ockupationen av Prag. Men 

inte vilken utställning som helst, 
utan en utställning som skildrar 
1968 års ockupation ur ungrar-
nas synvinkel.

Här visas bland annat flygblad 
som delades ut av ungerska po-
litiska aktivister, gamla klipp ur 
ungerska dagstidningen Ùj Szó 
och autentiska radiosändningar 
på ungerska. Förhoppningen 
är förstås att det ungerska per-
spektivet inte bara ska nå ut till 
ungrarna själva, utan också till 
slovakerna och en internatio-
nell publik.

Samma tanke finns bakom 
det skolprojekt som museet har 
fått specialfinansering för och 
som är ett sätt att få skolbarnen 
intresserade av den ungerska 
minoritetens historia. Det ska 
dels ge ungrarnas ett ökat själv-
förtroende och samtidigt skapa 
förståelse för den ungerska folk-
gruppens särart.

Följden kan bli ett mera tole-
rant samhälle, fritt från beklag-
liga stereotyper och konflikter 
folkgrupperna emellan.

Enligt Gabriella Jarábik kan 
målet med ett mer tolerant sam-
hälle nås bara genom att ung-
rarna tydligare lyfter fram den 
egna kulturen.

Kenneth myntti
kenneth.myntti@vasabladet.fi

Identiteten odlas via dans och museikultur

Den ungerska fokdansen är snabb, rytmisk och konditionskrävan
de. Dansarna är avlönade av staten, men alla är för utkomstens skull 
tvungna att också ha ett annat jobb. Foto: Kenneth Myntti 

Här och där finns text som skvallrar om fortets funktion. Efter att sovjetsoldaterna flyttade ut 1991 togs fortet i bruk av den slovakiska armén. Nu närmast väntar de utrymda byggnaderna på en rejäl 
upprustning och ett eventuellt framtida bruk som en kulturinstitution. Redan i dagsläget lockar fortet besökare från närregionerna och Tjeckien. Foto: Kenneth Myntti

Fortet med dess kilometerlånga kaserner på gränsen mellan Slovakien och 
Ungern väntas under innevarande år få en plats på Unescos världsarvslista. 
EUmedel har sökts för restaureringen. Foto: Kenneth Myntti 

Cirka 30 sovjetiska soldater var under kommunistregimen inhysta i ett rum av 
den här slaget. Hög och lågsängarna är numera bortstädade. 

Foto: Kenneth Myntti

Museichef Gabriella Jarábik bedömer att en visualisering av den 
ungerska minoriteten i Slovakien tjänar ett syfte att nå större to
lerans och förståelse folkgrupperna emellan. Till vänster ett hem
värnsvapen.  Foto: Kenneth Myntti
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BeLgrAd
För några veckor sedan begrav-
des folksångaren Saban Baj-
ramovic i den sydserbiska staden 
Nis. Premiärminister Boris Tadic 
deltog vid begravningen för att 
visa sin respekt för ”kungen av 
zigenarmusik”, som avled vid 72 
års ålder.

Att premiärministern deltog 
vid begravningen var dock inte 
det enda ovanliga. En annan ex-
ceptionell sak var att Bajramo-
vics liv blev så långt.

– Det är ett mirakel att han 
levde så länge. Jag är säker på 
att ingen annan av alla romer i 
Nis är så gammal, säger Osman 
Balic, som arbetar för romernas 
rättigheter.

Det bor uppskattningsvis 
25000 romer i staden.

Sammanlagt beräknar man att 
det finns tolv miljoner romer i 
Europa, varav många är fattiga 
och diskriminerade.

enligt flera organisationer 
som arbetar för romernas rättig-
heter upplever bara en av 60 
romer i Serbien sin 60:e födelse-
dag, och många avlider innan de 
ens hunnit fylla 50 år.

– Lägst förväntad livslängd 
har de som arbetar med att samla 
in returmaterial, som är ett van-
ligt sätt att förtjäna sitt uppehälle 
bland romer. Deras förväntade 
livslängd ligger på cirka 45 år på 
grund av de extremt hårda för-
hållanden de lever under, säger 
Balic.

Serbien är för närvarande ord-
förande för ett internationellt in-
itiativ som syftar till att förbättra 
romernas livssituation fram till 
2015.

För närvarande deltar tio öst-
europeiska länder i satsningen 
som går ut på att förbättra romer-
nas socioekonomiska situation, 
genom satsningar på utbildning, 
arbetstillfällen, hälsovård och 
bättre bostäder. iPS

Få serbiska 
romer hinner 
fylla 60 år

WAShington
Både antisemitismen och isla-
mofobin har ökat i Europa de 
senaste åren. Detta enligt en en-
kät som publicerades av det ame-
rikanska Pew Research Centre 
förra veckan.

Inställningen till muslimer är 
generellt mer negativ än gente-
mot judar i Europa. Men i fem 
av de sex undersökta länderna 
har även antisemitismen ökat,
enligt opinionsundersökningen, 
som genomfördes i våras.

Särskilt tydlig var trenden i 
Spanien. Där svarade 21 procent 
av de tillfrågade att de hade en 
negativ syn på judar i den under-
sökning som genomfördes 2005 
– men i den senaste enkäten 
hade den siffran stigit till hela 46 
procent. Över hälften av spanjo-
rerna, 52 procent, svarade sam-
tidigt att de har en negativ syn 
på muslimer. Enligt den senaste 
undersökningen är det i Väst-
europa främst äldre, lågutbil-
dade och personer som känner 
sig hemma på högerkanten som 
hyser negativa uppfattningar om 
judar och muslimer.

Länderna som deltagit i den 
senaste undersökningen är Stor-
britannien, Frankrike, Tyskland, 
Polen, Ryssland, och Spanien 
– samt USA.

I USA och Storbritannien är 
andelen personer som har för-
domar mot muslimer och judar 
lägst, enligt undersökningen. I 
USA hyste sju procent av de till-
frågade en negativ uppfattning 
om judar, medan andelen i Stor-
britannien var nio procent.

Andelen amerikaner som är 
negativt inställda till muslimer 
har sjunkit och är nu 23 procent, 
precis samma siffra som i Stor-
britannien.

I övriga fem europeiska län-
der har antisemitismen ökat – i 
Frankrike från 11 till 20 procent, 
i Tyskland från 20 till 25, i Ryss-
land från 25 till 34 och i Polen 
från 27 till 36 procent av de till-
frågade.

Och en ännu större andel av 
befolkningarna är negativa till 
muslimer – runt hälften av de 
tillfrågade spanjorerna, tyskarna 
och polackerna.

I Frankrike, liksom i Polen, 
har andelen som hyser en nega-
tiv inställning till muslimer ökat 
de senaste åren. I Frankrike är 
siffran nu uppe på 38 procent. 

I Ryssland har däremot 
andelen sjunkit något under de 
senaste fyra åren – från 37 till 32 
procent. iPS

enkät: Ökad 
antisemitism
i europa


