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• Az Európában található területi autonómiák legkorábban többnyire a 
második világháborút követően jöttek létre vagy nyerték vissza önálló-
ságukat. Az őshonos közösségek gyakran mire kivívták különleges stá-
tusukat, már jelentős nyelvvesztésen mentek keresztül. Az autonómia 
fogalmának meghatározásai közül elég, ha annyit kiemelünk, hogy az 
bizonyos értelemben vett önkormányzatiságot jelent, és általában vala-
milyen etnikai kisebbséghez kapcsolódik.

GYŐRI TAMÁS

A különleges jogállású auto-
nóm berendezkedés a nem-
zetiségek számára tartós 

társadalmi megbékélést szolgálhat.
[1] A személyi vagy kulturális auto-
nómiákra nem térünk ki, ilyen eset-
ben az identitás megőrzése területi 
elkülönülés nélkül, a kulturális in-
tézményeken keresztül valósul meg.

A brit koronafüggőségek

A brit koronafüggőség egy sajátos 
jogi státus, az ezzel bíró területek a 
brit Koronához tartoznak, de nem 
részei az Egyesült Királyságnak 
vagy az Európai Uniónak. Az egyik 
ilyen terület az Ír-tengeren található 
Man-sziget, a másik a Normandia 
partjaihoz közel fekvő Csatorna-szi-
getek (Guernsey és Jersey a két, kü-
lön kormányzósággal rendelkező 
fősziget). A Man-sziget 979-ben ala-
pított parlamentje, a Tynwald több 
mint ezer éve folyamatosan műkö-
dik. A sziget önrendelkezése az 1765-
ös brit fennhatóságot követően azon-
ban majd’ háromszáz éven keresztül 
jelentősen csorbát szenvedett. Az 
önállóság visszanyerése a második 
világégést követően, a Nagy-Britan-
niának eladott földterületek 1947-es 
visszavásárlásával vette kezdetét. A 
sziget jogosítványai a 20. század má-
sodik felében folyamatosan bővül-
tek, ennek egyik határköve az angol 
parlament által 1958-ban elfogadott 
„Isle of Man Act”.

Angol befolyását megelőzően 
északi népek hódításai váltogatták 
egymást a szigeten. Az őslakosok 
nyelve is ennek megfelelően alakult, 
a kelta nyelvek közé tartozó manx 
nyelv a modern ír és skót gael nyel-
vekhez áll közel. A 19. századra az 
angol már kiszorította az őshonos 
nyelvet. A nyelv halálának időpont-
ját is megállapítják, amit az utolsó 
anyanyelvi beszélő Ned Madrell 
1974. december 27-én bekövetkező 
eltávozásával azonosítanak. A nyelv 
újjáélesztése már a Manx Nyelvi 
Társaság 1899-es megalakulásával 
megkezdődött, de napjainkban is a 
88 ezres lakosú szigetnek mindössze 
2%-a, 1800 személy beszéli második 
nyelvként.

A Man-sziget mindig is töreke-
dett arra, hogy közigazgatásilag 
és gazdaságilag Nagy-Britanniától 
független maradjon. A sziget gazda-

ságát az 1800-as évekig a halászat 
és a mezőgazdaság határozta meg, 
amely az önellátást biztosította. A 
gazdaság 19. századi felfutásához 
hozzájárult stratégiai elhelyezkedé-
se, a kereskedelemben betöltött sze-
repe, természeti kincseinek kiakná-
zása és a turizmus megjelenése. A 
legutóbbi időkben pedig kiemelen-
dő az off shore pénzügyekből szár-
mazó bevétel, amely önálló beren-
dezkedésének és adópolitikájának 
köszönhető.[2]

A gazdaságilag fejlett, a fran-
cia partokhoz közeli Guernsey és 

Jersey szigetek szintén brit koro-
nafüggőségek. A Csatorna-szigetek 
autonómiáját hasonló időtávlatban 
helyezhetjük el, fennállásának 
több mint 800 éves története van. 
A geostratégiai elhelyezkedés, az 
önrendelkezés hosszú távú hagyo-
mánya szintén kedvezett a keres-
kedelmi tevékenységek kibonta-
kozásának. Az 1960-as évektől itt 
is jelentős vagyonra tesznek szert 
az offshore cégek megjelenéséből, 
majd a webalapú gazdaság irá-
nyába történt elmozdulás, amely a 
szigeteknek prosperáló gazdaságot 
biztosít.

Az őshonos normann lakosság 
büszkén őrzi Anglia 11. századi meg-
hódításának emlékét, az angol nyelvi 
dominancia azonban itt is fokozato-
san visszaszorította a normand nyel-
vet. A Csatorna-szigetek 170 ezres né-
pességéből mára mindössze 5000-en 
maradtak, akik anyanyelvi beszélői a 
normandnak.[3]

    
Skócia és Wales

A munkáspárti kormány decentrali-
zációs tervét Skócia és Wales lakos-
sága 1997-ben hagyta jóvá népszava-

zás útján. Az önkormányzati jogok 
fokozatos bővítése az északi régió-
ban már az alkotmányos reform előtt 
évszázados múltra tekintett vissza. 
A skót nemzeti mozgalom 1885-ben 
elérte a Skót Hivatal létrehozását, 
amelynek szerény jogkörei idővel 
gyarapodtak. A szigetország dél-
nyugati részén elhelyezkedő Wales 
hasonló intézményét, a Walesi Hiva-
talt 1964-ben hozta létre. Az 1997-es 
decentralizáció nyomán edinburghi 
székhellyel újra létrejöhetett az ön-
álló skót parlament, illetve kormány, 
és az annál szűkebb mozgásterű, 
cardiffi   Walesi Gyűlés. Az utóbbi év-

tizedben egyre erősödő skót függet-
lenségi törekvés várhatóan politikai 
napirenden marad.

A két régió őshonos nyelvét kü-
lönböző mértékben sikerült meg-
őrizni. A walesi nyelv 1967 óta az 
angol mellett hivatalos státussal bír, 
a skót gael csak a régió észak-nyu-
gati részén elterülő Külső-Hebridák 
egyes önkormányzataiban hasz-
nálatos, de az országrészben nincs 
hivatalos rangja. Wales Angliához 
csatolása majd’ 500 évvel ezelőtt be-
következett, a nyelv túlélése szinte 
egyedül a vallásnak köszönhető, a 
Bibliát és a protestáns imádságos-
könyvet már a 16. században lefordí-
tották walesi nyelvre. A régió lakos-
ságának majdnem harmada, több 
mint 800 ezer ember napjainkban 
is walesi anyanyelvű. Skócia Ang-
liával történő egyesülése kevesebb 
mint 300 évvel ezelőtt zajlott le, az 
őshonos skót gael nyelv azonban fő-
leg a periférikus szigetvilágára szo-
rult vissza. A régió majdnem öt és fél 

milliós lakosságából alig több mint 
1%, mindössze 57 ezer anyanyelvi 
beszélő.[4]

A skandináv államok 
és külső birtokai

Az északi államok mára mintaként 
emlegetett kisebbségjogi biztosíté-
kait a 19. századtól kezdve egészen 
az 1960-as évekig egy, a nemzeti-
ségek teljes beolvasztását célzó ki-
sebbségpolitika előzte meg. A leg-
szembetűnőbb példát az önmagát 
évtizedek óta multikulturális állam-
ként meghatározó Svédország adja, 

amely korábban semmilyen kisebb-
ségvédelmi hagyománnyal nem ren-
delkezett.

A Botteni-öbölben elhelyezke-
dő Åland-szigetek lakossága döntő 
többségben svéd ajkú, de Finnor-
szághoz tartozik. A haditengerésze-
ti szempontból stratégiai fekvésű 
szigetcsoport gyakran vált a svéd 
és orosz nagyhatalmi törekvések üt-
közőpontjává. A függetlenségét alig 
100 éve elnyert Finnország 1919-es 
alkotmányában a svéd nyelvet hi-
vatalos státusra emelte, és a fi nnel 
egyenlő jogúnak nyilvánította. Az 
Åland-szigetek 1921 óta élvez au-
tonómiát. A szigetcsoport életében 
határkőnek tekinthető a fi nn par-
lament által 1991-ben elfogadott 
önkormányzati törvény, melynek 
értelmében az autonóm terület saját 
parlamenttel és kormánnyal, lakói 
pedig tartományi állampolgársággal 
rendelkeznek.[5]

Dánia két jelentős szigetauto-
nómiával rendelkezik, az egyik 
az Atlanti-óceán északi felén el-
helyezkedő Feröer-szigetek, a má-
sik a földrajzilag észak-amerikai 
kontinenshez tartozó Grönland. A 
Feröer-szigetek a 14. századtól fog-
va dán fennhatóság alá tartoznak, 
autonómiáját a második világhábo-
rú után, 1948-ban sikerült kivívnia. 
A feröeriek között az elkülönülés 
gondolata már a 19. század folya-
mán megszületett, azonban mindkét 
szigetautonómia békés, tárgyalásos 
úton valósult meg. A feröerieknek 
Koppenhága több és szélesebb jogo-
sítványt biztosított, mint a grönlan-
diaknak.

A feröeri egy germán nyelv, 
amely közeli rokona az izlandi és a 
nyugat-norvégiai nyelvjárásoknak. 
Noha a dán fennhatóság egészen a 
20. századig a feröeri nyelvet sem 
kímélte, a szigetek csaknem 50 ezres 
lakossága teljes egészében megőriz-
te ősi nyelvét. A feröerinek hivatalos 
státusa van, a közigazgatás kétnyel-
vű. A feröeri anyanyelvű oktatást 
az autonómia megszerzése után ki-
építették, a dánt kötelező nyelvként 
tanulják.

Grönland szintén a 14. századtól 
került dán fennhatóság alá, egé-
szen 1953-ig gyarmati státusa volt. 
Az 1960-as évektől kezdve a grön-
landiak egyre nagyobb ellenállást 
kezdtek tanúsítani a dán uralommal 
szemben. A teljes autonómiát végül 
1979-ben érték el. A terület nagy-
sága, az alacsony népsűrűség, a 
mostoha éghajlati viszonyok miatt a 
grönlandiak több központi támoga-
tásra szorulnak, mint a feröeriek.

Grönland több mint 2 millió km² 
területével a Föld legnagyobb szigete-
ként mindössze 56 ezer fős lakosság-
gal rendelkezik. A sziget őslakossága 
a nem európai származású, inuit 
eszkimók, akik mintegy 40 ezer főt 
számlálnak. A beolvasztó dán nyelv-
politika ellenére a grönlandi nyelvet 
egészében megőrizték, noha az 1960-

A területi autonómia európai példái
Csak világégések után
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