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ex-CIA-chefer: Lägg 
ner utredningarna 
om övergrepp
WAshINgtoN. Lägg ner utred-
ningarna om övergrepp under 
förhör av CIA-personal, vädjar 
sju av underrättelseorganisatio-
nens tidigare chefer i ett brev 
till USA:s president. Enligt 
cheferna bör inte agenternas 
befogenheter begränsas för 
mycket.

Frågan är om de använt 
otillåtna medel när de förhört 
terrormissänkta.

Enligt CIA:s tidigare chefer 
måste man ta risker i bekämp-
ningen av terrorism. De anser 
också att man inte bör rappor-
tera om förhören till offentlig-
heten, eftersom al-Qaida kan 
dra nytta av det.  FNB-ReUteRs

ryssland avslutade 
undersökningen
av Arctic sea
MoskvA. Ryska åklagare har 
inte hittat något misstänkt om-
bord på fraktfartyget Arctic Sea, 
som kapades i juli och nu befin-
ner sig utanför Kanarieöarna. 
Men spanska myndigheter för-
bjöd fartyget att anlöpa hamnen 
i Las Palmas på fredagen. 

De ryska utredarna avslutade 
sitt jobb på lördagen.

– Fartyget har undersökts 
grundligt med hjälp av modern 
apparatur.

– Där fanns ingenting annat 
än timmer och virke. Ingen-
ting som kunde kompromet-
tera Ryssland hittades, sade 
talesmannen, enligt nyhetsbyrån 
Interfax. FNB-AFP

I nordöstra hörnet av Italien ligger ett världsunikt torg. Den ena torghalvan 
tillhör Italien, den andra är en del av Slovenien. Symboliken är stark. 1947 klövs 
torget itu av den taggtrådsförsedda järnridå som delade in hela världen i ett öst- 
och ett västblock. Folk som försökte ta sig över torget för att träffa sina grannar 
och släktingar på andra sidan riskerade att bli skjutna.

Barriärer kvar i gränslöst EU
NovA gorICA-gorIzIA
I dag är gränsmärkena raserade 
och platsen en fascinerande 
mötesplats för områdets invåna-
re och turister. Tack vare att båda 
länderna i dag är medlemmar av 
EU och Schengenområdet är 
statsgränsen mellan Italien och 
Slovenien obevakad.

I och med att det är fritt fram 
att röra sig över gränsen har de 
sammanvuxna städerna Nova 
Gorica på den slovenska sidan 
och Gorizia-Gorica på den ita-
lienska sidan blivit något av en 
symbol för ett enat Europa.

Ett stenkast ifrån torget finns 
ett museum med en utställning 
om alla historiska perioder, även 
med bilder av hur det såg ut då 
gränshindren slutligen avlägsna-
des. Till lokalbefolkningens stora 
lycka, givetvis.

Men vardagslivet i området 
är ändå långt ifrån friktionsfritt. 
Då den slovenska staden Nova 
Gorica häromveckan firade 100-
årsminnet av den första flygning-
en med motorplan vägrade den 
italienska borgmästaren att delta 
i festligheterna.

Den första flygningen hade 
utförts av slovener och en 
officiell italiensk hyllning av en 
slovensk bedrift kunde ha blivit 
lite för magstark för den italien-
ska makthavarens politiska an-
hängare.

Med jämna mellanrum 
blir också det slovenska sam-
fundets historiska monument 
och minnesmärken vandalise-
rade. En stor del av majoritets-
befolkningen tolererar inte att 
det mitt i bland dem finns indi-
vider som hyllar andra värden 
än dem själva. Det är alltså inte 
nationella gränser utan snarare 
etniska skillnader och kulturella 
barriärer som fortfarande skapar 
friktioner inom det vi ofta vill 
kalla ett enat Europa.

Ett allvarligt ansiktsuttryck 
kan anas hos borgmästaren i 
Nova Gorica, Mirko Bruls, då 
han konstaterar faktum:

– Jag förstår inte varför vi män-
niskor inte kan inse att mång-
kultur är en rikedom och att de 
kulturer som minoriteter står för 
är väl värda att slå vakt om och 
bygga på.

I regionen Friulio Venezia Giu-
lia i nordöstra Italien finns en 
slovensk minoritet, som består 
av 60000 till 80000 personer. 
Eftersom det inte finns någon 
officiell statistik på språklig bas 
är det ingen som vet det exakta 
antalet.

Hur som helst – slovenerna i 
Italien är inte inflyttade utan de 
har varit fast bosatta i detta hörn 
av världen under de senaste 1 450 
åren. Den som bläddrar bakåt i 
historieböckerna inser att mino-
riteten i fråga inte har haft det 
lätt.

Som en del av det österrikisk-
ungerska imperiet fick slovener-
na kämpa för egna strukturer, 
men under Mussolinis fascistis-
ka styre hamnade de ur askan i 
elden. I och med att alla andra 
språk än italienskan var förbjud-
na har en stor del av de i dag vux-

na slovenerna sedan barnsben 
hjärntvättats med uppfattningen 
om att deras språk och kultur 
inte var något att satsa på.

I dag vet slovenerna bättre. I 
två av tre slovenska provinser 
i Italien – Trieste och Gorica-
Gorizia – har slovenskan efter 
en enträgen kamp erhållit en 

officiell ställning som under-
visningsspråk.

Slovener i Italien har egna 
enheter från daghemsnivån till 
gymnasienivån och även rätt 
att vinna inträde till universitet 
i Slovenien.

Bland blandfamiljer i två-
språkiga områden som Gorica-
Gorizia är den slovenska skolan 
till och med populärare än den 
italienska just för att den erbju-
der barnen en möjlighet att bli 
fullständigt tvåspråkiga. Det sä-
ger Marko Marincic, en mino-
riteternas intressebevakare vid 
den provinsiella myndigheten.

Två paraplyorganisationer, 

SKGZ och SSO, samlar ekono-
miska, kulturella och idrottsliga 
aktiviteter på slovenska. För slo-
venerna är det viktigt att sjunga 
i körer, utöva idrott på det egna 
modersmålet samt i goda vän-
ners lag njuta av det rika kultur-
utbudet, inte minst teater.

en kooperativt ägd slovensk 
bank i Italien – ZKB – sörjer för 
att medlemmar av minoriteten 
får huslån och finansiering för 
sina företag och organisationer. 
I och med att banken går med 
vinst har den också möjlighet att 
via avkastningen årligen pumpa 
in en miljon euro per år i form av 

sponsorbidrag till slovensk kul-
tur och sport.

Så även om italienska staten 
nu i och med den globala eko-
nomiska krisen har bantat stödet 
till den slovenska minoriteten 
med en miljon euro är tillvaron 
rätt ljus. Men liksom alla övriga 
minoriteter är tveksamheten stor 
då det gäller hur det slovenska 
minoritetssamfunden skall tack-
la fenomenet med det ökande 
antalet blandfamiljer.

Närmare bestämt – hur kan 
minoritetssamfundet inkludera 
det ökande antalet individer med 
en dubbelidentitet?

Att ge upp de egna struk-

turerna vore att ge upp inför 
assimileringen, men ju mer rör-
liga folk blir och ju mer minorite-
terna blandas upp, desto svårare 
är det för minoritetssamfundet 
att mobilisera den styrka det krä-
ver att upprätthålla minoritets-
strukturerna.

Ett olösbart dilemma, vad det 
verkar. Speciellt i en värld där 
de flesta ungdomar helst vill bli 
som alla andra och där allt som 
sticker ut löper en risk att bli 
marginaliserat.

TexT och foTo: keNNeth MyNttI
kenneth.myntti@vasabladet.fi

tel 7848456

Numera är det möjligt att fritt röras över den slovensk-italienska statsgränsen, som en gång i tiden var en del av järnridån mellan öst- och västblocket. Lokalbefolkningen 
har hört en hel del skott avlossas. Mellan åren 1949 och 1950 togs 1646 personer till fånga medan 26 personer blev skjutna. Här på denna plats hölls en stor fest år 2004 
då slovenien blev medlem av eU.  

Andrej Malnic förklarar skillnaderna mellan Nova Gorica i slovenien
och Gorica-Gorizia på den italienska sidan. Bland annat är slove-
ner bosatta i båda städerna, men italienare bara i den italienska 
staden.    

slovener i Italien

• Mellan 60000 och 80000
personer.
• Bosatta i 22 kommuner i de tre
provinserna Trieste, Gorica-
Gorizia och Udine i Region Friuli
Venezia Giulia.
• Har ett välarrangerat minori-
tessamfund, som vilar på två
ideella organisationer:
skgz som är en kulturell och
ekonomisk organisation samt
sso, som är en takorganisation
för medborgarrörelser.
Över 100 medlemsorganisatio-
ner har hand om kultur, sport,
socialtjänster, utbildning,
ekonomi och jordbruksfrågor

för slovenerna.
• En slovensk radiostation
sänder tolv timmar per dag, en
slovensk tv-station sänder 45
minuter per dag (som en del
av det nationella tv-bolaget
RAI).
• Den slovenska dagstidningen
Primorski dnevnik har utkommit
sedan 1945. Den åtnjuter
statsstöd.
• I val röstar slovenerna i Italien
på många olika partier. Största
delen röstar på ett  center-
vänsterparti, ett etniskt parti vid
namn Slovenska skupnost och
vänsterpartier.

Tvåspråkig skola hjälper 
slovenerna bevara eget språk
I skolan san Pietro al Na-
tisone i Špeter i nordöstra 
Italien undervisas barnen på 
både italienska och sloven-
ska. skolan är med andra 
ord tvåspråkig.

Špeter
Tyvärr råkar den här dagen – 10 
september – vara barnens sista 
sommarlovsdag och byggnaden 
ligger tyst och öde så när som på 
de entusiastiska lärare som har 
samlats till planeringsmöte.

Men vi får träffa rektorn, Živa 
Gruden, som berättar att skolan 
fungerar enligt principen en lära-
re – ett språk, det vill säga att en 
lärare använder enbart ett språk i 
kommunikationen med barnen.

6–10-åringarna på lågstadie-
nivån läser  alla ämnen på båda 
språken medan 11–13-åringarna  

på den högre nivån läser en del 
ämnen på slovenska och andra 
på italienska.

Skolan startade som ett litet 
privat daghem 1994, inlednings-
vis med enbart fyra barn. I dag 
har skolan officiell ställning som 
statsfinansierad skola och ett 
elevantal som överstiger 200.

skälet till den italiensk-sloven-
ska tvåspråkigheten är dock nå-
got annat än vad vi med våra fin-
ländska referensramar vanligtvis 
föreställer oss. I provinsen där 
skolan verkar, Udine, har näm-
ligen den slovenska minoriteten 
till skillnad från grannsamfun-
den i Trieste och Gorizia fram 
till medlet av 1990-talet saknat 
möjlighet att gå i skola på eget 
modersmål.

De slovenska skolbarnen i Udi-
ne har varit hänvisade till italien-

ska skolor och befolkningen har 
därför mist sitt normspråk. De 
lokala slovenerna talar numera 
enbart en lokal dialektvariant av 
slovenskan.

Den tvåspråkiga skolan ska 
därför uppfattas som ett led i en 
så kallad deassimilering av slo-
venerna i området. Slovenerna 
ser i tvåspråkigheten en chans 
att få tillbaka ett språk som har 
gått förlorat och med det även 
den kultur och de rötter som är 
förknippade med språket.

Rektor Gruden berättar att 
hälften av eleverna kommer från 
så kallade slovensk-italienska 
blandfamiljer medan hälften 
kommer från slovenska familjer. 

Den italienska centralmakten 
drivs av ett intresse att få slove-
nerna integrerade i samhället 
medan de  italienskspråkiga bar-

nen i skolan i sin tur motiveras 
av möjligheten att lära sig slo-
venska. 

Den möjligheten erbjuds inte 
i den italienskspråkiga skolan, 
vars läroplan innefattar endast 
sju timmar slovenska per år.

Men än så länge trampar den 
tvåspråkiga skolan i barnskorna. 
Dess status i det italienska skol-
systemet är inte definierad och 
lärarnas kompetenskrav är inte 
fastslagna.

rektor gruden betecknar den 
tvåspråkiga skolan som ett stort 
steg framåt med tanke på att fa-
miljerna i området tidigare har 
varit hänvisade till enbart ita-
lienska skolor.

Ändå är Gruden inte helt 
övertygad om tvåspråkighetens 
generella förtjänster på alla plan. 
Hon säger att enspråkiga skolor 

har helt andra möjligheter att 
förmedla kultur och traditioner, 
men att enspråkigt slovenskt 
helt enkelt inte var något alter-
nativ för befolkningen i Udine, 
som har influerats så starkt av 
italienskan.

Tvåspråkigheten var svaret på 
en gräsrotsbeställning från de 
blandade familjerna i Udine.

– Majoriteten här föredrar det 
här systemet, säger hon.

keNNeth MyNttI

För regionen Udines slovenska befolkning är den tvåspråkiga sko-
lan ett sätt att återerövra det egna språket, som i assimilationen har 
gått förlorat. Živa Gruden är rektor för skolan i Špeter, Italien.
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Tyskland höjde 
säkerheten 
efter terrorhot
säkerheten höjdes i tysk-
land efter varningar från 
terrornätverket al-Qaida 
inför det tyska valet den 27 
september.

BerLIN
Flygplatser och tågstationer var 
under noggrann bevakning. Po-
listjänstemän i skottsäkra västar 
patrullerade flygplatser, de vik-
tigaste tågstationerna och gatan 
vid det judiska museet i Berlin, 
utrustade med kulsprutepistoler.

Enligt Tysklands inrikesminis-
terium finns det en ökad risk för 
terrorattacker på tysk mark inför 
förbundsdagsvalet.

Terrornätverket al-Qaida var-
nade på fredagen tyskarna för att 
inte byta ut sin regering i valet.

Landet uppmanades också att 
ta hem sina soldater från Afgha-
nistan.

På al-Qaidas videofilm säger 
en man som kallar sig Abu Talha 
att ”hårda tider väntar tyskarna” 
om förbundskansler Angela 
Merkel återväljs.

Enligt polisen har det före-
kommit flera hot tidigare, men 
utan någon på bild som framför 
dem.

Abu Talha påminner om vad 
som hände de brittiska och 
spanska konservativa när de 
stödde Irakkriget, en uppenbar 
hänvisning till bombattackerna 
i Madrid och London 2004 res-
pektive 2005.

Abu Talha säger att om Tysk-
land drar sig ur Afghanistan 
kommer al-Qaida inte längre att 
hota landet.

– Det är dags för Tyskland att 
inse att Afghanistan inte är Tysk-
lands sjuttonde delstat och att 
det inte är något öltält där man 
kan fira Oktoberfest året om, till-
lägger han.

Han påminner om att Tyskland 
har flest soldater i Afghanistan 
efter USA och Storbritannien.

Förbundskansler Angela Mer-
kel ser ut att kunna bli återvald, 
även om hennes försprång mins-
kar enligt de senaste opinions-
undersökningarna.

FNB-DpA-AFp

Den tyska federala polisen håller bland annat viktiga tågstationer, 
som den här i Berlin, under sträng bevakning.

foto: Lehtikuva/Reuters

73 migranter föll offer 
för Berlusconis politik
roM
Sjuttiotre afrikaner omkom sedan de drivit omkring ute på Medel-
havet i sjönöd i tre veckor utan att räddas. Händelsen har lett till 
en debatt om Italiens hårdare invandringspolitik, till sprickor inom 
landets regering och gräl med EU.

Fem överlevande plockades upp utanför den italienska ön 
Lampedusa. De berättade att deras lilla båt lämnade Libyen med 
78 personer ombord. Efter en dag stannade motorn. Två gravida 
flickor, som våldtagits av människohandlare, var de första som 
dukade under av uttorkning.

Det här är ett resultat av premiärminister Silvio Berlusconis 
hårdare invandringslagar.

– Det brukade vara en tävling mellan fiskarna om vem som skulle 
rädda liv, men eftersom Italiens nya lag gör invandring till ett brott 
är de rädda, säger Laura Boldrini vid FN:s flyktingorgan UNHCR.

I Italien sattes de överlevande under bevakning. Om de inte får 
asyl riskerar de att fängslas enligt den lagstiftning som antogs i juli. 
Enligt lagen är det brottsligt att vara en illegal invandrare. Det är 
också brottsligt att hjälpa illegala immigranter. FNB-ReUteRs

Australien ber om ursäkt 
för barnmisshandel
syDNey
En australisk delstat bad på lördagen formellt om ursäkt för att 
tusentals människor misshandlades på statliga barnhem under 
gångna decennier. Nya South Wales premiärminister Nathan Rees 
avtäckte ett monument i Sydney för barn som for illa på barnhem 
från 1930-till 1970-talet. Över 500 tidigare barnhemsbarn deltog i 
ceremonin.

– Till många drabbade och särskilt till dem som är här i dag säger 
jag på regeringens vägnar att jag beklagar alla oförrätter och all 
smärta som ni kan ha genomlidit i statens vård, sade Rees.

– Det här borde aldrig ha hänt.
Tusentals fattiga barn från Storbritannien skeppades till Austra-

lien för att leva ett ensamt liv fullt av prövningar och ibland även 
misshandel. En del av dem var så unga som fyra år när de lämnade 
sina hem och många återsåg aldrig sina familjer, säger David Hill, 
ett av barnen som tvingades iväg till Australien. FNB-AFP


