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Evropska integracija in manjπine:
je moæna skupna rast?M
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Napis na æupanstvu v Pecsu v desetih jezikih

VeË kot leto dni po vstopu
novih desetih dræav v Evropsko
unijo so se od 10. do 12. novem-
bra v Baji na Madæarskem zbra-
li politiki, predstavniki manjπin
in znanstveniki na evropski
konferenci. Mestece Baja leæi ob
Donavi, blizu Pecsa, kakih 160
km juæno od madæarske prestol-
nice Budimpeπte. Videti je kot
idealen kraj za razpravo o temi
konference: flEvropa integraci-
ja in manjπine - je moæna sku-
pna rast?«. Baja namreË leæi ob
meji s Hrvaπko, Srbijo in
Romunijo ter æe zaradi svoje ge-
ografske lege simbolizira pogo-
je evropske integracije. Ma-
dæarska z veË kot 10 milijoni
prebivalcev je ena od novih dr-
æav Ëlanic EU. Po eni strani ve-
liko πtevilo Madæarov æivi v so-
sednjih dræavah, kjer so manj-
πina, po drugi strani pa je na
madæarskem veliko πtevilo
manjπin. Romunija bo vstopila
v Evropsko unijo leta 2007, Hr-
vaπka sedaj zaËenja fazo poga-
janj, Srbija pa je zaenkrat πe ze-
lo daleË. Konferenco je priredi-
lo predstavniπtvo Evropske ko-
misije v Budimpeπti, v sodelo-
vanju s fundacijami Conrad
Adenauer, Hanns-Seidel in An-
tall Jozsef, z univerzo Eotvos Jo-
zsef, z evropsko hiπo v spodnji
Avstriji in s panevropskim gi-
banjem iz Avstrije.

Stanje manjπin na Madæar-
skem je orisal branilec manjπin-
skih pravic v madæarskem par-
lamentu Jeno Kaltenbach. Pro-
fesor Christoph Pan z juænoti-
rolskega manjπinskega inπtitu-
ta je orisal pravno stanje manj-
πin na evropski ravni. Spored
konference pa je posebno po-
zornost namenjal sodelovanju
na podroËju πolstva ter je vse-
boval tudi okroglo mizo med
predstavniki veleposlaniπtev
novih dræav Ëlanic ter Romuni-
je, Bolgarije in Hrvaπke o tem,

kako bi lahko sedanje in bodo-
Ëe Ëlanice EU koristno izmenja-
le pridobljene izkuπnje. Pri
sklepni okrogli mizi, na kateri
je bil govor o znanosti, politiki,
pravu, izobraæevanju, kulturi,
gospodarstvu in sredstvih obve-
πËanja je sodeloval tudi Günther
Rautz, sicer raziskovalec pri ev-
ropski akademiji v Bocnu,
obenem pa tudi generalni sekre-
tar zdruæenja dnevnikov v
manjπinskih in regionalnih je-
zikih Midas. Njegov poseg je bil
namenjen stanju medijev v
manjπinskih jezikih v Evropi,
zdruæenje Midas pa je bilo tu-
di sicer partner pri organizaci-
ji te konference.

Na konferenci je spregovoril
tudi Ëastni predsednik panev-
ropskega gibanja in bivπi evrop-
ski poslanec Otto von Habs-
burg. Njegov poseg je bil na-
menjen predvsem zaskrb-
ljenosti, ker Francozi na refe-

rendumu niso ratificirali evrop-
ske ustavne pogodbe. flVse od
francoske revolucije so se dru-
æbene spremembe vedno zaËe-
njale v Franciji preden so zaje-
le vso Evropo,« je dejal. Zato
mora Evropa takoj reagirati,
uvajati aktivno kulturno politi-
ko z namenom, da predhodno
prepreËi izpade, do kakrπnih v
zadnjem Ëasu prihaja v Franci-
ji;: To pa pomeni, da mora pod-
pirati ter omogoËiti integracijo
in politiËno participacijo manj-
πin. Oblaki, ki se zgrinjajo nad
Francijo mora biti svarilo, da je
Evropska unija velik mirovni
projekt, ki sicer vkljuËuje tudi
træno gospodarstvo in temelji na
naËelu subsidiarnosti. Kar pa
zadeva Madæarsko je Otto Von
Habsburg svetoval okrepitev
politiËne participacije pri samo-
upravi, obenem pa ustanovitev
zbora narodnosti v madæar-
skem parlamentu.

KO SE DEMOGRAFSKA GIBANJA PREVESIJO V POLITIKO

Romi in Turki postajajo problem bolgarske druæbe:
odklanjanje, rasizem in ksenofobija na dnevnem redu

Tudi v bolgarski druæbi priha-
ja do znatnih demografskih spre-
memb. NajveËji manjπinski sku-
pnosti sestavljajo Turki in Romi
in priËakujejo, da bosta ti dve
skupnosti Ëez trideset let πteli
pav toliko ljudi, ko je Bolgarov.
Rezultat teh demografskih spre-
memb sta rasizem in ksenofobi-
ja; predvidevanja o vstopu Bol-
garije v EU ustvarjajo veliko
upov, vendar tudi veliko strahov.

Pribliæno 90 odstotkov Bolga-
rov ocenjuje, da so romi krimi-
nalci in 60 odstotkov jih je pre-
priËanih, da so Turki verski fa-

natiki. Te podatke je pred krat-
kim objavil Open Society Insti-
tute v Budimpeπti.  Rasizem je
zelo razπirjen med mladimi izo-
braæenimi Bolgari, k temu pa
spodbujajo populistiËne desni-
Ëarske stranke ter sredstva mno-
æiËnega obveπËanja.

Zaradi veËletnega pomanjka-
nja kakrπnegakoli politiËnega
dela, je integracija Romov in Tr-
kov v bolgarsko druæbo pravi po-
lom. Romi so zato zgradili svo-
jo vzporedno druæbo, ki je izven
nadzora dræave. Struktura je
strogo hierarhiËna, organizirana

v klanih, temelji pa na nezako-
nitih romskih sodiπËih in na Ër-
ni borzi. Getoizacija, moËnejπa
od podobnega pojava v Romuni-
ji in na Slovaπkem, ima za posle-
dico pomanjkanje interesa do in-
tegracije v bolgarsko druæbo, tu-
di za πoloobvezne otroke, kar vo-
di obe skupnosti v navidezno ne-
izbeæni konflikt.

V razliko od Romov pa so bol-
garski Turki dobro organizirani,
imajo lastno politiËno stranko in
ohranjajo tesne stike z matiËno
dræavo TurËijo. Samo lansko le-
to je 360 tisoË bolgarskih Turkov

odπlo na zaËasno delo v TurËi-
jo, prisluæena sredstva pa nato
investirajo v Bolgariji.

Strah, da bi priπlo do prodaje
bolgarske zemlje in da bi πtevi-
lo Turkov moËno naraπËalo, pa
tudi strah pred moËno sosednjo
dræavo vpliva tudi na pribliæeva-
nje TurËije Evropski uniji; veËi-
na Bolgarov je proti vstopi Tur-
Ëije v EU. »e bi se pogajanja med
TurËijo in EU pozitivno razvija-
la, bi to lahko negativno vpliva-
lo na Bolgarijo in celo privedlo
do destabilizacije kosovskega
tipa.

Mesto, v katerem æivi najveËje πtevilo manjπin v Evropi

Pecs kulturna prestolnica Evrope 2010 
Velika priloænost za razvoj manjπin

Novica je stara komaj nekaj dni, vendar je se-
daj dokonËna. Pecs, zgodovinski in kulturni cen-
ter nemπke manjπine  na Madæarskem bo kultur-
na prestolnica Evrope Ëez pet let. ©tevilne manj-
πine v naseljih okoli tega mesta, v bliæini meje s
Hrvaπko in s Srbijo, sedaj upajo, da bodo od tega
imele tudi nekaj ugodnosti, predvsem glede gospo-
darskega razvoja.

Meje, ki so jih zarisali v prejπnjem stoletju, so
pribliæno tretjino Madæarov loËile od matiËne ma-
dæarske dræave. Poleg tega æivi na Madæarskem 13
priznanih manjπin: Armenci, Bolgari, Nemci, Gr-
ki, Hrvati, Poljaki, Romuni, Rusini, Srbi, Slovaki,
Slovenci, Ukrajinci in Romi. Za Romi so Nemci
najveËja manjπinska skupnost na Madæarskem.
Pred drugo svetovno vojno jih je bilo pribliæno pol
milijona, nato pa se je πtevilo bistveno zmanjπa-
lo. leta 1947 so iz dræave izselili 250 tisoË Nem-
cev, tisti, ki so ostali pa so bili podvræeni zelo moË-
ni asimilaciji. Pri zadnjem popisu prebivalstva le-
ta 2001 so na popisnih polah obstaja πtiri vpraπa-
nja: glede na materni jezik, narodno pripadnost,
zavezanost narodni kulturi in rabo jezika v dru-
æinskem krogu. Na tem popisu prebivalstva je pri-
bliæno 120 tisoË ljudi izjavilo nemπko pripadnost
v odgovoru na vsaj eno od omenjenih πtirih vpra-
πanj.

V vaseh blizu Pecsa, ki jih sicer imenujejo tu-
di ©vabska TurËija, kjer æivi veËina Hrvatov, Nem-
cev, Romunov, Srbov in Romov, se zaradi migra-
cije in naraπËajoËe urbanizacije πtevilo ljudi, ki upo-
rabljajo manjπinske jezike stalno krËi. Kmetijska

druæba je pod stalnim pritiskom zaradi konkurenË-
nosti in preseæka proizvodnje v Evropski uniji, pa
tudi Ëezmejne vezi s Srbijo in Hrvaπko so oteæko-
Ëene in jih je treba po zadnjih vojnah na Balkanu
in por razpadu Jugoslavije ponovno vzpostaviti.

Najpomembnejπi inπtrument za ohranitev jezi-
ka in kulture in za gospodarski preporod so iz te-
ga vidika manjπinske samouprave. To so avtono-
mna lokalna telesa, ki delujejo v interesu ekonom-
skih in kulturnih znaËilnosti prebivalstva; izvoli-
jo jih soËasno s volitvami krajevnih uprav. Ker gre
za predstavniπtvo manjπin, imajo ta telesa finanË-
no dotacijo madæarske dræave, z namenom, da za-
πËitijo avtonomne kulturne politike, ampak tudi
z namenom, da pospeπijo gospodarstvo in poma-
gajo organizacijam, ki se s temi vpraπanji ukvar-
jajo.

Po zadnjih lokalnih volitvah leta 2002 se je πte-
vilo manjπinskih samouprav poveËalo na 1853. Za
Romi so Nemci druga najπtevilËnejπa skupina s 341
samoupravami in 35 æupani. Preko samouprav pri-
haja tudi po pospeπevanja uËenja jezika v javnem
πolstvu, pa tudi do pripravljanja uËnih pripomoË-
kov in do novih projektov na podroËju πolstva in
kulture. Sedaj pa naËrtujejo Ëezmejne projekte, na
primer sodelovanje s πolami na Hrvaπkem in v Sr-
biji ter v NemËiji, kar naj bi predstavljalo pomem-
ben prispevek k krepitvi identitete v prihodnjih le-
tih. Tako naj bi v letu 2010, ko bo mesto postalo
kulturna prestolnica Evrope, ponovno predstavlja-
jo veËjeziËno in veËkulturno mesto, kot je to bilo
v preteklosti.


