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Mångkulturalism och svagt 
EU hot för minoriteterna
TriesTe
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 
italienska majoritetsbefolkning
en var skeptisk till allt som ens 
luktade slaviskt. På motsvarande 
sätt hade förstås slovenerna inte 
mycket till övers för det folk, som 
under det fascistiska styret hade 
berövat dem deras språk och 
deras kultur. 

i dag är situationen en helt 
annan. Trauman från förtrycks
tiden finns förstås kvar, men 
italienare 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 mino
ritet, som inte kommer tillrätta 

utan egna starka strukturer för 
kultur och språk. Teatrar, körer, 
sportsliga aktiviteter och inte 
minst massmediala institutioner 
som kan ge nyheter på moders
målet och ur en vinkel som be
tjänar 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 var
je minoritet i Europa och inser 

att alla har svårt att tackla fram
tiden.

I Italien blir frågan inte lättare 
av att de två ideella organisatio
ner som bildar basen för det slo
venska samfundet, drar åt olika 
håll. Traditionellt sett är vänster
falangen inom samfundet mer 
öppen för integration medan de 
katolska liberalerna vill hålla sig 
mer för sig själva.

Mångkulturalismen är alltså 
en möjlighet, men bara om mi
noriteten ifråga har de verktyg 
som behövs för att hantera den. 
Saknas dessa möjligheter blir 
mångkulturalismen ett hot, som 
kan tillintetgöra den gemenskap 
som behövs för att upprätthålla 
minoritetsstrukturerna och som 
då ofrånkomligen leder till assi
milering.

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

den växande skaran minoritets
experter, som börjar få en känsla 
av att tåget har gått för de euro
peiska minoriteternas del. Han 
säger att EU handlade klokt 
fram till tiden före utvidgning
en, men att utvecklingen däref
ter har varit mycket negativ för 
minoriteternas 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 besviken på 
att Europeiska unionen ställde 
upp de så kallade Köpenhamn
skriterierna, som ställer högra 
krav på nya medlemsländer utan 
att samtidigt skapa ett system, 
som tvingar nuvarande med
lemsländer att hålla sig till sam
ma kriterier.

Därför kunde det gå som det 
gick i Slovakien, EUland från år 
2004. Här såg den populistiska 
regeringen sin chans att i som
mar införa en ny språklagstift
ning, som förtrycker den ung
erska minoriteten och som inte 
tillnärmelsevis harmonierar med 
Köpenhamnskriterierna.

– Det som hände i Slovakien 
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 
status 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.

Att Bulgarien 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, säger 
Bojan Brezigar, som även sitter 
med i Midas styrelse.

Enligt sommarens lagändring 
i Slovakien kan en användning 
av andra språk än slovakiska i 
officiella eller ickeprivata 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.
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Då Bojan Brezigar, före detta chefredaktör för den slovenska tidningen 
Primorski dnevnik i nordöstra Italien, växte upp på 1940 och 1950talen 
var slovenerna och italienarna starkt separerade från varandra.

Bojan Brezigar, före detta chefredaktör på Primorski dnevnik och 
tidigare Eblul-bas, är expert på minoriteterna i Europa. Han är oro-
lig för att EU efter utvidgningen inte har vare sig kraft eller vilja att 
ta sig an minoritetsproblemen.

Här finns spåren 
kvar efter första 
världskriget
Då en italienare i dag hör 
tala om en ”Caporetto” 
avses en katastrof eller ett 
totalt misslyckande. Begrep-
pet har 90 år på nacken och 
avser den italienska arméns 
största nederlag under för-
sta världskriget.

KolovrAT
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 månader 
under perioden 1915–1917. Att 
stenarna är omsorgsfullt kilade 
in i varandra i både väggar och 
golv röjer att de är gjorda av pro
fessionellt, avlönat folk.

i dag 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 sek
tioner 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 
meters höjd i Kolovrat och be
traktar de mäktiga alptopparna 
samt hör guiden Željko Cimprič
berätta om striderna, är det 
omöjligt att förstå hur någon 
krigsstrateg över huvud taget 
kom på tanken att skicka in 
trupper i denna omöjliga ter
räng.  Men så gick det också illa 
för italienarna i striderna mot det 
österrikiskungerska 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 artilleri

pjäser. Enligt Cimprič kan en del 
av de stora förlusterna förklaras 
med att soldaterna fjärrstyrdes 
från kommandocentraler utan 
överblick över området. 

I dag är bergssluttningarna 
trädbevuxna, men i början av 
seklet var de renrakade. Alltså 
mejades tusen och tusen solda
ter ner av fienden uppe på bergs
krönet så fort de kommendera
des att försöka anfalla uppåt.

I och med att också lokal
befolkningen från Isonzodalen, 
Soča på slovakiska, involverades 

Det finns fullt med tunnlar genom bergen på gränsen mellan Italien och Slovenien där första världs-
krigets soldater tillbringade 29 månader mellan åren 1915 och 1917.

Taket över den tidigare dolda löpgraven har ruttnat bort, men i 
övrigt är det mesta intakt. En del av befästningarna har genomgått 
en lätt restaurering i autentisk stil.

Željko Cimpric från det slovenska museet över första världskriget 
kan en hel massa om de strider som fördes uppe i bergen.

Här på 1100 meters höjd går gränsen mellan Italien och Slovenien, 
en gräns som tidigare var en del av järnridån. I byn nere i dalen 
fördes hårda strider i början av seklet.

De omsorgsfulla stensättning-
ar visar att professionella, av-
lönade stenhuggare har varit i 
farten. Det mesta är välbevarat  
trots att det har gått 90 år se-
dan soldaterna lämnade löp-
gravarna.
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Mordvåg 
mot Iraks 
homosexuella
En mordvåg drar fram mot 
Iraks homosexuella. Miss-
tankarna riktas mot landets 
miliser som tros vilja vinna 
politiska poäng genom att 
angripa allt de anser vara 
omoraliskt.

För de utsatta handlar det om en 
systematisk våldskampanj och 
inifrån Irak hörs nu flera rop på 
hjälp.

Ahmed är 27 år gammal och 
kommer från en stad i södra Irak. 
I snart två år har han levt på flykt 
i sitt eget land och han berättar 
för TT att det enda som håller ho
nom vid liv är ett hemligt nätverk 
som gömmer människor som ris
kerar att dödas på grund av sin 
sexuella läggning.

–En av mina tidigare pojkvän
ner avslöjade mig sedan jag läm
nat honom för en annan man. 
Han började skicka runt bilder 
han tagit av mig med sin mobil
telefon. Efter det började hoten 
komma och jag tvingades fly till 
Bagdad där jag bott sedan dess, 
säger han.

hoten som riktades mot 
Ahmed är högst verkliga. De 
senaste åren har hundratals ira
kier mördats, kidnappats och 
torterats för att de misstänks 
vara homosexuella, bisexuella 
eller transpersoner (så kallade 
HBTpersoner).

Från sitt gömställe i Bagdad 
vädjar nu Ahmed om hjälp.

–Jag önskar att världen får upp 
ögonen för vår kris och hjälper de 
homosexuella i Irak. För tillfället 
förlitar vi oss på hemliga nätverk 
och är så rädda att vi måste flytta 
varannan månad.

Många har redan lämnat lan
det. Men enligt Ali Hili, som 
arbetar för en organisation som 
hjälper hotade HBTpersoner 
att lämna Irak, vägrar många 
att lämna sitt hemland. Trots de 
många morden.

–De flesta vill inte lämna sitt 
land. De anser att Irak är deras 
hem och vill kämpa för ett sam
hälle som accepterar dem. Precis 
som det var i Irak förr, när ho
mosexualitet tolererades, säger 
han till TT.

Enligt Hili var landet mycket 
säkrare för sexuella minoriteter 
under Saddam Hussein än vad 
det är nu. Brytpunkten kom ef
ter den amerikanska invasionen 
2003 och under det efterföljande 
inbördeskriget.

–Irak har blivit en fristad för 
fanatiker, fundamentalister och 
religiösa grupper som vill eli
minera allt de kallar omoraliskt 
beteende. Och det innefattar att 
mörda alla sexuella minoriteter i 
landet.

Både hili och Human Rights 
Watch (HRW) pekar ut Iraks 
milisgrupper som ansvariga för 
många av morden. Grupperna 
från inbördeskriget söker en ny 
roll i Irak och utmålar sig därför 
som moralens försvarare.

Situationen förvärras av den 
starka hederskulturen i Irak. 
Jasmine som är lesbisk och kom
mer från en strängt kristen familj 
i norra Irak tvingades fly sedan 
hon vägrat gifta sig. Släktingarna 
vägrade acceptera hennes beslut 
och nu lever hon under dödshot. 

OlOf JönSSOn-fnB-TT

hundratals dödade

• Grupper som arbetar för
homosexuellas rättigheter i Irak
uppger att nästan 700 personer
mördats i landet sedan 2004.
Sedan den senaste mordvågen
inleddes tidigare i år har minst
70 mist livet.
• De första rapporterna om våld
mot irakiska homosexuella kom
2005. Tidigt riktades misstan-
karna mot främst shiamuslimska
milisgrupper, ofta kopplade till
etablerade irakiska partier.
• Men också sunnimuslimska
grupper har utfört attacker mot
HBT-personer. Bland annat tros
al-Qaidas irakiska gren ligga
bakom flera angrepp mot
homosexuella.
• Också den irakiska polisen och
säkerhetsstyrkorna har pekats
ut som ansvariga för attacker.
Bland annat ska flera män som
misstänks vara homosexuella ha
misshandlats och tvångsrakats
av polis.   fnB-TT

Stryk skadar 
barns intelligens
Den mentala utvecklingen 
kan hämmas hos barn som 
blir slagna, är slutsatsen i 
två nya studier. En jämfö-
relse mellan 32 olika länder 
visar att intelligenskvoten är 
lägre i länder där barnaga är 
vanligare.

sTocKholM
Forskarna har intervjuat över 
17000 studenter om deras erfa
renhet av aga. Resultaten jämför
des med nationell statistik över 
intelligenskvoten i respektive 
land. 

resultaten visar på en stark 
koppling mellan studenternas 
rapporter om barnmisshandel 
och de allmänna IQnivåerna i 

länderna, skriver Svenska Dag
bladet.

Forskarna, ledda av en av värl
dens ledande experter på våld 
mot barn, Murray Strauss vid 
universitetet i New Hampshire 
i USA, har också jämfört 1500 
barn i nio olika amerikanska del
stater. Där framkom att ju oftare 
barnen fick stryk, desto långsam
mare utvecklades deras mentala 
förmågor.

En förklaring anses vara att 
upprepat våld i familjen kan leda 
till posttraumatisk stress som ris
kerar att hämma intelligensut
vecklingen.

Sverige var det första landet 
i världen som förbjöd barnaga 
1979. Sedan dess har ytterligare 
23 länder följt efter, däribland 
Finland. fnB-TT

Segregering bakom 
kunskapstapp
ökad segregering är en 
viktig förklaring till varför 
svenska elevers kunskaper 
försämrats sedan början av 
1990-talet.

sTocKholM
Även kommunaliseringen och 
att lärarna fått en mer tillbaka
dragen roll i undervisningen 
har försämrat resultaten, enligt 
en ny rapport från Skolverket i 
Sverige.

Friskolor och ökad boende
segregering har lett till att barn 
med likartad bakgrund går på 
samma skola. Det innebär att 
den positiva effekt som duktiga 
elever kan ha på svagare elever 
förloras och lärarnas förvänt
ningar– höga eller låga–på elev
erna får större betydelse.

Segregeringen märks också i 
själva undervisningen. Det har 

blivit vanligare med särskilda 
grupper för svaga elever, vilket 
kan påverka dem negativt.

skolverket konstaterar också 
att den svenska skolan gått från 
att vara en västvärldens mest 
centraliserade till en av de mest 
avreglerade när kommunerna 
tog över ansvaret. 

Tanken var att kommunerna 
hade den bästa kunskapen om 
de lokala förutsättningarna. Men 
inte ens i de mest segregerade 
kommunerna får skolor med tuf
fare förutsättningar extra medel, 
konstaterar Skolverket.

Verket pekar också på att 
pedagogiken har förändrats 
mot mer självständigt arbete för 
eleverna och mindre lärarledd 
undervisning. Lärarna har alltså 
fått en mer tillbakadragen roll 
vilket kan hämma många elever. 

fnB-TT

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.
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