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Jevgenia Garanza,
russer fra Estland:
- Der er stadig mere
end 100.000 russere i
Estland, der ikke har
fäet estisk statsborger-
skab - selv om mange
af dem er f0dt i landet.
Den estiske regering
har imidletid slaekket
pä kravene, sä for ti-
den er der omkring
2000 russere, der hver mäned bliver nye estiske
statsborgere i stedet for at vaere rubriceret statslese.

- Positivt er, at vi russere i landet er vel forsynede
med muligheder for at fä uddannelse pä vort eget
sprog. Nyskabelser blokeres dog ofte af de russisk-
estiske ret problematiske forhold. Hvis de russiske
estere forhandler med regeringen, bliver det med
det samme k0rt frem af den russiske regering, som
ofte bruger mindretallene som en pression mod EU.

- Pä regionalt plan har vi brug for at fä lov til og-
sä at bruge russisk i byräd med mere.

Jutta Perkmann,
sydtyroler fra Italien:
- Det mest diskuterede
i Sydtyrol lige nu er
navnene pä byer og ga-
der. Officielt er der
nemlig ikke nogen af
disse navne, der er pä
tysk - de tyske navne
bliver kun tält. Da om-
rädet tilfaldt Italien i
1916, var der omkring
8000 lokale navne, der
blev italieniseret. Men der skulle vsere en 10sning pä
vej allerede i är. Et andet hedt emne er energipoli-
tikken, som provinsen Sydtyrol gerne vil have mere
indflydelse pä.

- Ellers mä jeg konstatere, at de 300.000 sydtyro-
lere har det godt. Det er et selvstyrende omräde,
hvis rettigheder er grundf aestede, og 0konomisk gär
det fint med 2,5 procent vaekst og fuld beskaeftigel-
se for tiden.

Status. En raekke journalister m0dtes, da
sammenslutningen af mindretalaviser,

MIDAS, havde inviteret pä en studietur til
Barcelona. Vi bad nogle af dem om at give
et Signalement af deres mindretal lige nu.

Örs Szeghalmi,
ungarer fra Rumaenien:
- Rumaenien mangler
stadig en lov om min-
dretal, som er blevet
krsevet siden 1991.
Desuden mangler der
en kirkelov, som i det
mindste ville give mu-
lighed for at drive egne
skoler i kirkens regi.
Godt nok blev der i
1999 vedtaget en lov
om uddannelse, men den har mange undtagelser,
när det gaelder mindretal.

- Et af problemerne er, at der nu er to organisatio-
ner, som varetager ungarernes interesser og släs om
magten. Resultatet er, at vor indflydelse pä politik-
ken i Rumaenien er blevet mindre.

Kenneth Myntti,
svensktalende finne:
- I forhold til mange
andre mindretal i Eu-
ropa er de svensktalen-
de finner i en fordelag-
tig Situation: Begge
sprog har Status som
officelle i Finland. I
praksis kniber det dog
med for eksempel at
blive serviceret pä
svensk i diverse syge-
huse i det omräde, hvor de svensktalende bor - i den
sydlige og vestlige del af landet.

- For 0jeblikket diskuteres det, om de svenske fin-
ner skal satse pä at fä lokalt selvstyre pä linje med
Aland, men for mig at se er det ikke noget presse-
rende problem.

Kristina Berasain,
basker fra Spanien:
- Der er valg i den
spanske del af Basker-
landet den 17. april, og
det tegner spaendende.
Den lokale praesident,
Juan Jose Ibarretxe,
har sagt, at hvis hans
parti vinder valget, vil
han satse pä at gen-
nemf0re sin plan om
mere autonomi. Planen
er allerede blevet vedtaget i det lokale parlament,
men i mellemtiden er et af de partier, som stemte
for, blevet erklaeret ulovligt af den spanske regering
- angiveligt for at have forbindelser til ETA. Proble-
met er, at det spanske parlament ikke godkender
planen.

- Der bor tre mip. mennesker i Baskerlandet i ba-
de Frankrig og Spanien. 27,6 procent taler baskisk,
mens yderligere ti procent forstär sproget.

Katarina Juhaszova,
ungarer fra Slovakiet:
- 15 är efter at kommu-
nismen gik nedenom
og hjem, er der stadig
ikke nogen st0tte fra
regeringen til mindre-
tallene i Slovakiet.
Men f orholdene er dog
bedre end f0r - blandt
andet fordi den slova-
kiske regering har
vaeret n0dt til at rette
sig efter nogle af kravene fra EU for at blive med-
lem. Blandt andet blev det i Oktober besluttet at op-
rette et ungarsk universitet i den sydlige del af lan-
det, hvor de fleste ungarere bor. Det var ogsä pä ti-
de: To procent af ungarerne fär en hejere uddannel-
se, mens det er fire procent af slovakkerne.

- Pä det seneste har ungarerne fäet skudt i skoene,
at de vil have territorial selvsteendighed, og svaret
har lydt, at kulturel autonomi er tilstraakkeligt.
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Kampen for katalansk

Jens Nygaard
i Barcelona

BARCELONA. - Jeg kan
tydeligt huske det, fortsel-
ler Ernst Meyer, der er tid-
ligere formand for Sydsles-
vigsk Forening og ogsä har
vaeret meget aktiv i min-
dretalsunionen FUEV.

- Det var i slutningen af
70erne, og vi var i gang
med et FUEV-m0de i
K0benhavn, da den kata-
lanske repraesentant plud-
selig blev kaldt til telefo-
nen. Da han kom tilbage,
sagde han, at »nu kan vi
ikke vsere med i FUEV. Vi
er ikke et mindretal länge-
re - nu er vi et flertal«.

Det kan Ernest Benac
ogsä godt huske. Han er
praesident for det katalan-
ske parlament i Barcelona,
og det var selvstyreaftalen
i 1979, der skabte grundla-
get for, at Katalonien igen
kunne begynde at udf olde
sig med sin egen kultur pä Et af Kataloniens vartegn: Antonia Gaudis ber0mte kirke, La Sagrada Familia.



sit eget sprog - katalansk.
- Men vi vil videre end-

nu. Vi er gäet i gang med
at f orhandle med regerin-
gen i Madrid, og malet er,
at vi blandt andet fär 0ko-
nomisk uafhaengighed og
lov tu selv at opkraeve eg-
ne skatter, siger Ernest Be-
nac. Han kan konstatere,
at op mod 90 procent af
medlemmerne af det lokale
Parlament gär ind f or en
sädan ordning.

Han er ikke blind f or, at
der ogsä vil vaere et andet
moment i f orhandlingerne.
For selv om den helt over-
vseldende del af de 6,2 mil-
lioner indbyggere i Katalo-
nien f0rst og fremmest de-
finerer sig som katalanere,
er de ogsä spaniere. Og
selv om de kun udg0r 15
procent af bef olkningen,
leverer de 20 procent af
landets samlede indtje-
ning.

- Vi vil gerne vaere soli-
dariske med resten af Spa-
nien og skal nok aflevere
vort bidrag tu stotte f or
andre landsdele, siger par-
laments-praesidenten.



Kommet langt
Han kan glaede sig over, at
Katalonien er kommet
langt siden 1979. Den
gamle diktator, Francesco
Franco, d0de i 1975, og i
mange är efter hans sejr i
borgerkrigen fra 1936-39
var katalansk decideret
forbudt.

Spanske laerere blev im-
porteret tu de lokale sko-
ler, og senere i diktatorens
desvffirre alt f or lange le-
vetid blev katalansk kun
tolereret. Det er et latinsk
sprog, og selv om det min-
der om spansk, kan en ka-
talaner og en Spanier ikke
forstä hinanden.

- Efterhänden har vi f äet
gennemf0rt, at katalansk
er det helt almindelige un-
dervisningssprog i skoler-
ne, fortaaller Jordi Porta,
som er prof essor i social-
videnskab. Porta kan kon-
statere, at de katalanske
skoler i det mindste pä et
punkt minder om de dan-
ske skoler i Sydslesvig:
Mens der i klasselokalet
tales katalansk, er det al-
mindelige sprog i skole-
gärden spansk.

- Det haenger sammen
med, at spansk er blevet
det »sociale sprog«. Det er
det sprog, som man bruger
i f orskellige sociale sam-
menhaenge, fordi man altid
kan vaere sikker pä, at alle
forstär spansk, fortaeller
han.

Dobbeltsproget
Det er nu ikke meget galt,
at hele omrädet kan defi-
neres som dobbeltsproget.
95 procent kan forstä ka-
talansk, og omkring 75
procent kan bade tale og
laese sproget.

- Den störe anstrengeise
pä skoleomrädet efter
Franco har betydet, at de
fleste unge i dag bade taler
og lasser katalansk bedst,
fortasller Jordi Porta. Han
tilf 0jer, at hele regionen
meget bevidst satser pä at
vaere dobbeltsproget.

Det betyder, at emigran-
ter, som fra andre dele af
Spanien kommer tu det re-
lativt velstäende omräde,
ogsä skal laere det lokale
sprog.

- Vi har lavet et System
med »adoptering«, fortael-
ler Jordi Porta.

- For tiden er der 2000
katalanere, som hver har



»adopteret« en emigrant.
De modes sa normali en ti-
mes tid om ugen og 0ver
katalansk, siger han.

Katalansk i medier
Ogsà medierne kan iagtta-
ge, at katalansk, som de
spanske fascister sa ihaer-
digt provede at udrydde,
nu igen er blomstret op.

- Traditionelt har aviser,
radio og tv vaeret pà
spansk, og specielt avis-
laasere kan jo vaere nogle
konservative starutter, sa
det har taget lidt tid, men
nu gàr fiere og fiere af me-
dierne over til at bruge ka-
talansk i stedet, fortaeller
Joan Corbella, der er pro-
fessor i medievidenskab.
Han tilfojer, at 20 procent
af aviserne nu er pà kata-
lansk, men for de smà lo-
kalaviser er tallet helt op-
pe pà 90 procent. Omkring
halvdelen af det, der siges i
de lokale radiostationer, er
katalansk, mens tallet for
tv er noget lavere.

- Det ligger lidt i blodet
hos de fleste, at nyheder
traditionelt er noget, der
formidles pà spansk, siger
Joan Corbella.

Han kan ogsà maerke
traditionen lidt hos sig
selv:

- Det er lidt svaert at
vaenne sig til, at Cary Coo-
per i fjernsynet taler kata-
lansk. Mens det forekom-
mer at vaere helt i orden,
hvis han er synkroniseret
til spansk, siger han.

To avisudgaver
El Periodico er e .„_
aviser, der hai5 taffeT Konse-
kvensen af de nye sprogli-
ge tider.

- I midten af 90eme fik
vi fiere og fiere f oresp0rg-
sler fra folk, som jo i h0je-
re og h0jere grad havde
haft hele deres skolegang
pà katalansk. Nu ville de
ogsà genie have en kvali-
tetsavis pà dette sprog,
fortaeller Rosa Massagué,
der er redakt0r pà avisen.

Avisen besluttede at lave
to ens aviser pà henholds-
vis spansk og katalansk, og
det bet0d, at det store
sp0rgsmàì blev oversaettel-
se - for det skulle gà hur-
tigt og vaere af god kvali-
tet.

Svaret blev et computer-
program, som nu er oppe
pà at kunne oversaette
530.000 ord og vendinger.
Pà omkring fire sekunder
har programmet oversat
den spanske udgave, og
oversaettelsen bliver sa fin-
pudset manuelt pà compu-



terskaerme, hvor de ord og
vendmger, som kan vasre
diskutabte, er understreget
med r0dt. TU at begynde
med tog det noget tid, og
der kom mystiske vendin-
ger i avisen pà katalansk

n nu fungerer systemet
upàklageligt Fra den
spanske udgave er fardig
og til den katalanske ud-
gave er trykklar, gàr der enhalv time.

40 procent katalansk
- Vi lavede nogle markeds-
unders0gelser,ogdesagde;
at vi ville saelge 40 procent
at vore aviser pà kata-
lansk, men det troede vi
ikke pà. Vi regnede med 25
procent, fortaeller Rosa
Massagué.

Hun matte sande, at alle-
rede efter fa uger var de 40
procent nàet - og der ligger
fordelingen af avisens i alt
op mod 200.000 eksempla-
rer stadig.

Ogsà avisen Segre, der
har de fleste af sine lassere
i naerheden af Lleida syd-
vest for Barcelona, er gàet
over til at have to udgaver
og her er fordelingen pà
omkring 50-50.

- Det er de aeldre tesere,
der keber avisen pà
spansk, og efterhànden
som de d0r ud, kan vi
maerke, at vi saelger fiere
og fiere aviser pà kata-
lansk, fortaeller Ferra Per-
drix Sapinà, der er redak-
t0r i forlagsgruppen, som
ogsà ejer tv- og radio-
stationer.

Lokalavisen El Punt,
som har hjenxme i Girona,
er udelukkende pà kata-
lansk, og det samme er
tilfaeldet med Avui, der op-
stod i k01vandet pà den re-
gionale sprog-bevaagelse i
slutningen af 70erne.

Den gàr ikke
Ogsà den samlende websi-
de for regionen, Vilaweb,
benytter sig mest af det
katalanske sprog, mens an-
dre spanske avisers f ors0g
pà at-etablere sig med lo-
kale udgaver pà spansk ik-
ke er lykkedes.

- Det er nye tider, og nàr
vi rapporterer fra en fod-
boldkamp, kan vi ikke sige
noget i retning af, at »den
spanske armada« sasnkede
det andet hold. Den gàr ik-
ke, hvis det er katalanere,
der spiller, siger Vicent
Partal fra Wilaweb.



Porta kan konstatere, at
de katalanske skoler i
det mindste pà et punkt

minder om de danske skoler
i Sydslesvig: Mens der i
klasselokalet tales katalansk,
er det almindelige sprog i
skolegàrden spansk.

Det er lidt svaert at
vaenne sig til, at Cary
Cooper i fjernsynet taler

katalansk. Mens det forekom-
mer at vaere helt i orden,
hvis han er synkroniseret til
spansk.

Joan Corbella, "professor i medievidenskab




