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KÉPEKBENKÉPEKBENAz önrendelkezés mintaképei
Exkluzív anyagainkat már olvashatták az elmúlt napokban a Dél-Tirolban tett „autonómiavizs-
gáló” látogatásunkról. E tematikus oldalunkon a vizit egyéb érdekességeit foglaljuk össze.
SZEGHALMI ÖRS

Nem is annyira az európai ki-
sebbségi sajtó fennmaradása,
hanem kifejezetten annak fe-
jlôdése fölött hivatott bábás-
kodni az európai kisebbségi la-
pok szervezete, a MIDAS, amely-
nek lapunk is tagja. E szerve-
zet számos más projektje mel-
lett minden évben hivatalos lá-
togatást szervez valamely o-
lyan államba, ahol világhírû, de
az általánosságokon túlmenôen
mégsem eléggé közismert az
egyes nemzeti közösségek hely-
zete. Tavaly Katalóniában jár-
tunk a MIDAS meghívására,
jövôre Finnország a cél, idén
pedig az Észak-Olaszországban
található Dél-Tirol volt a tár-
gyalások, elôadások, tájékozó-
dó körutak központja.

A csapat
A delegáció tagjait meghívá-

sos alapon úgy válogatták ösz-
sze, hogy minél reprezentatí-
vabb legyen, már ami a nem-
zetiségi sokszínûséget illeti.
Így a következôk voltak még
jelen: Peter Ehrström (finnor-
szági svéd, Vasabladet c. lap),
Niko Stokelj (olaszországi szlo-

vén, Primorski Dnevnik), Ka-
tarína Juhászová (pozsonyi Új
Szó), Norbert Molnár (pozsonyi
Új Szó), Axel Arlt (németorszá-
gi szerb, Serbske Nowiny), Vi-
ktoriana Kostov (horvátorszá-
gi horvát-bolgár, Saarbrückn-
er Zeitung), Sebastian Krüger
pedig simán németországi né-
met szabadúszó újságíróként
(Sächsische Zeitung, Neues
Deutschland) jött velünk, meg-
figyelônek.

„Kettôs” önkormányzat
A március 13–19. között le-

zajlott hivatalos látogatáson a
lapunkban már ismertetett ta-

lálkozókon kívül a küldöttség tag-
jait fogadta az autonómia fôvá-
rosának tekintett Bozen (olaszul
Bolzano) polgármestere és al-
polgármestere is. Egyeztetése-
inken kiviláglott: már szinte
a gyökerekig hatol a két nem-
zeti közösség (német és olasz)
együttélésének elfogadása, a
mindennapok szintjén is ter-
mészetes az együttélés és a ta-
pintat. 

Sokatmondó tény, hogy a né-
met többségû régióban elôször
egy olasz ultraradikális nyer-
te meg a bozeni polgármester-
választást, ám a két nemzeti-
ség képviselôi közösen lemon-

datták és pár hét múlva új
voksolást írtak ki. Így került a
polgármesteri posztra a mérsé-
kelt olasz Luigi Spangnoli, he-
lyettese pedig a német Elmar
Pichler Rolle lett. A kétnyel-
vûség teljes: még a város nevét
is mindketten mindig mindkét
nyelven használják, nem be-
szélve arról, hogy a városi ta-
nácsülésektôl a polgárokkal va-
ló kapcsolattartásig minden né-
metül ÉS olaszul történik. S
hogy pontosabban hogy is mû-
ködik az önrendelkezés Dél-Ti-
rolban, illetve honnan indult,
arról bôvebben alábbi írása-
inkban olvashatnak.

Bombákkal az önrendelkezés felé: hosszú volt az út
Nem igazán békésen alakult ki a példás dél-tiroli autonómia. Sôt: a kezdeteket terrorcselekmé-
nyek és nemzetközi nyomásgyakorlás követte. Ma jólét van, szabadság és nyugalom.
SZEGHALMI ÖRS

A német ajkúak lakta dél-tiro-
li területek az elsô világhábo-
rú után, 1919-ben kerültek Ola-
szországhoz Ausztriától, ekkor
megkezdôdött az olaszosítás.
1943-ban egy idôre a német bi-
rodalomhoz csatolták a régiót.
A háború után Ausztria igényt
tartott Dél-Tirolra, a szövetsé-
gesek Olaszországnak ítélték.
A békeszerzôdés széles körû au-
tonómiát garantált, ezt az egyez-
ményt Ausztria és Olaszország
1948-ban Párizsban írt alá, de az
elszakadástól félô olaszok meg-
lehetôsen szûkre szabták az
önállóságot. Dél-Tirolt összevon-
ták Trentinóval, hogy az egye-
sített területen többségben le-
gyenek az olaszok, a vállalt au-
tonómiát csak felszínesen ve-
zették be. Az ötvenes évek vé-
gére elmérgesedett a helyzet.

1956–85 között a térségben –
Bozenben is – bombákat rob-
bantottak az olaszok jelképér-
tékû épületeinél, emlékmûvei-
nél az autonomisták. 1960-ban
az ENSZ határozatban mond-
ta ki, hogy a párizsi béke auto-
nóm, német többségû Dél-Tirol
létrehozását írja elô, majd a rob-
bantások miatt újból megerô-
sítette felszólítását. Olaszország
azonban továbbra sem tárgyalt
Ausztriával. A terrorcselekmé-
nyek egyre gyakoribbá váltak. 

Gyôzelem
Dél-Tirol végül az ENSZ ak-

tív közremûködésével vált au-
tonóm területté 1972-ben. A sze-
paratisták felhagytak a robbant-
gatással, az olasz vezetés a né-
met ajkúak bevonásával 137 konk-
rét intézkedést dolgozott ki és
hajtott végre. Ez a folyamat e-
gészen 1992-ig tartott. Ekkor az

anyaország a dél-tiroli vitát az
ENSZ-nél befejezettnek nyilvá-
nította. Így jöhetett létre a sa-
ját helyi parlament (Landtag),
amelynek döntéseit önálló vég-
rehajtó szerv (Landesregierung)
látja el a hozzá tartozó közigaz-
gatási rendszerrel. Emellett O-
laszországban 2001. november
9-én életbe lépett az az alkot-
mányreform is, amely a dél-ti-
roliak számára további javu-
lást hozott. Rögzítették a Dél-Ti-

rol megnevezést, a kormány-
biztosi intézményt mint ellen-
ôrzô szervet törölték, a gazda-
sági igazgatás területén bôví-
tették az illetékességi kört.

Igazi kánaán
1992-ben döntés született ar-

ról is, hogy a régió az adóbe-
vétele 90 százalékát önállóan
kezelheti. Azóta az Alpok eme
déli fekvésû területe lett Olasz-
ország leggazdagabb része. A
foglalkoztatottság teljes, a jólét
Svájcot is lekörözi. Olaszország-
ban a tiroli részen a legmaga-
sabb az egy fôre jutó jövedelem.
A régiót ma a sikeres területi
autonómia példájának tekintik
az egész világon, s bár politikai
viták vannak (az olaszok né-
ha morcosak, a németek pedig
még többet akarnak), ez az ön-
rendelkezés valóban mûködik:
békét és jólétet hozott.

Lazák: Spangnoli polgármester (balra) és helyettese, Pichler Rolle is fogadta küldöttségünket Bozenben
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Mementó. A dél-tiroli német autonó-
mia furcsasága ez a Bozenben található em-
lékmû. Még az olasz fasiszták emelték a né-
met többségû régióban, s rajta a latin nyelvû
(!) felirat: „Mi hoztunk nektek civilizációt,
nyelvet, kultúrát.” Az emlékmû szúrja a né-
met ajkúak szemét, az olaszoknak viszont
nyilván tetszik. Számos vita tárgyát képezi,
körbe is kerítették, ám az olaszokra való te-
kintettel nem bontják el. Inkább csak a Bé-
ke terének keresztelték át a helyet, ami vi-
szont szintén zavaró a németek szerint…
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MIDAS-vezetôk. A kisebbségi
nyelvû napilapok nemzetközi egyesülete, a
MIDAS szervezte a látogatást, amelynek la-
punk is tagja. Képünkön Toni Ebner, a szerve-
zet elnöke (balra) és Günther Rautz fôtitkár,
akik gyakorlatilag végigkísérték küldöttsé-
günket az egyhetes vizit összes állomásán.
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Prodi mellettünk. Ottani látogatásunk utolsó napján
Bozenbe érkezett Romano Prodi, a közelgô olaszországi választások
egyik favoritja, az egyetlen, aki legyôzheti Silvio Berlusconit. (Olasz-
ország egyébként április 9-én választ, akárcsak Magyarország.)
Dél-Tirolban Prodi a népszerû, ezért is érkezett az autonóm tarto-
mányba, ahol elôadást tartott és kampányolt. Beszédében – amelyre
rengetegen voltak kíváncsiak – egyszer csak kitért a romániai magyar-
ságra is, hangsúlyozva: „Az autonómia a kisebbségek megmaradásá-
nak feltétele. Tudják ezt a romániai magyarok is, akik ezért vívnak el-
ismerésre méltó és békés harcot. Nálunk ez a státus már adott, és min-
den állami támogatást meg kell adni ahhoz, hogy továbbra is élet-
képesen fennmaradjon.” A tapsvihar persze nem maradt el…
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SZEGHALMI ÖRS

Igazi „csemegéket” is találtunk
kisebbségi szempontból a tiro-
li autonómia területén. Bozent
elhagyva és a környékbeli völ-
gyeket bejárva egyeztettünk pél-
dául a ladin közösség vezetôi-
vel. E kisebbség története ôsi:
a ladinok rétoromán gyökerûek,
az ôslakosok és a római hódí-
tók leszármazottai. Sorsuk azon-
ban megpecsételtetett. Egyrészt
ugyanis kevesen vannak (az e-
gész autonóm tartományban 4
százaléknyian, harmincnyolcez-
ren vannak, de az egész vilá-
gon sincs belôlük pár százezer-
nél több). Másrészt ráadásul öt
külön völgyben élnek, s egy idô-

ben annyira elszigeteltek voltak
egymástól, hogy öt nyelvjárásuk
alakult ki, növelve a megosztott-
ságot és a régebben gyakori
vérfertôzéses szaporodás miat-
ti „leromlást”. A különféle ladin
csoportok ma sem keresik egy-
mással a kapcsolatot, egységes
politikai, gazdasági képvisele-
tük nincs, sôt, azt is zokon ve-
szik, ha újságjaikban az egyik
nyelvjárás szerepel, és nem pont
egy másik. Pedig a dél-tiroli au-
tomómia és az olasz állam segí-
tené ôket: alapítványaik, lapja-
ik, tévéik, projektjeik vannak.
Amíg még léteznek. Sztárjaik
pedig vannak: a legismertebb
Giorgio Moroder zenész, de a
téli olimpiák vezetô „olasz”
sportolóinak zömét is ôk adják.

Alig látszanak
Ennél is mikroszkopikusabb

az a két másik kisebbség, ame-
ly a német közösségbôl szakadt
ki már rég. Az egyik neve cimb-
ro, a másiké mocheno. A cim-
brók képviselôje elmondta: az
ô lélekszámuk 1200, mochenó-
ból pedig ezernél is kevesebb
van már. E két közösségnek
már csak 1-2 generációja van
hátra…

Turistaparadicsom az egész régió
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Egy ladin a városi könyvtárukban
talált Erdély-albummal
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Menekült. Azért az EU-ban is van-
nak még gondok a betelepülô kisebbségiek-
kel. Delegációnk tagja volt a képen látható
Viktoriana Kostov is, aki horvát-bolgár szár-
mazású család sarjaként a horvátországi há-
borús eseményekkor menekült el hazájából.
Azóta Párizstól Berlinig számos helyen élt és
keresett megélhetést, s most az Unió brüsz-
szeli központjában dolgozik féllegálisan saj-
tóreferensként és újságíróként. Ennek ellené-
re még most sem kapott letelepedési enge-
délyt, a hatóságok üldözik, és – mint mondta –
30 éves korán túl még mindig nem tudja,
mihez kezdjen a világban és hol találhat ott-
hont, biztonságot, nyugalmat…

Hogy képben legyünk…
Dél-Tirol (németül Südtirol, olaszul Alto Adige)
lakosságának 64 százaléka jelenleg is német
ajkú, 25 százaléka olasz. Az Ausztriától elcsa-
tolt országrész lakóinak 4 százaléka ladin, a
fennmaradó 7 százaléknyi népcsoportot pe-
dig törpe kisebbségek és a bevándorlók (köz-
tük magyarországiak és romániaiak) teszik
ki. Lakossága félmillió fô, a területe 7400
négyzetkilométer.


