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as évek végéig kizárólag dán nyelvű 
oktatás folyt. A függetlenség kivívá-
sára mindkét esetben egyre határo-
zottabb igény fogalmazódik meg. A 
szigetautonómiák a centrumtól való 
nagyobb távolság, a pontos földrajzi 
és politikai határok miatt könnyeb-
ben alakulnak át független állammá, 
mint „szárazföldi” megfelelőik.[6] 

A belga szövetségi állam          

A skandináv példáktól alapvetően 
különbözik a belga szövetségi ál-
lam esete, ahol korábban egymással 
szemben álló, lélekszámban jelentős 
nemzeti közösségeket találunk. Az 
ország föderalizációja már a máso-
dik világháború után megkezdődött. 
1962-ben négy nyelvi kerületet hoz-
tak létre: holland, francia, német, 
és Brüsszel kétnyelvű területet. A 
népesség 59%-a hollandul beszél, 
ez többnyire a fl amandok által lakott 
északi Flandria régiót jelenti, 40%-a 
franciául, ami a főleg vallonok által 
lakott, délen elhelyezkedő Vallónia 
régiót és Brüsszel városát fedi le, s 
1%-a németül, az ország délnyugati 
részében, alig több mint 800 km² te-
rületen. A szövetségi állam kikiáltá-
sa 1993-ban történt, amivel az alig 70 
ezer fős német ajkú kisebbség hely-
zete is biztosítva lett.

A fl amand kisebbségjogi törekvé-
sek háttereként fontos megjegyezni, 
hogy az 1830-ban függetlenné vált 
Belgium hivatalos nyelve a francia 
lett, amely a lakosság kisebb hánya-
dának volt az anyanyelve. A gyakor-
latban egészen az 1960-as évekig a 
francia számított az ország „hivata-
los” nyelvének. Az etnikai hovatarto-
zás és a társadalmi rétegzettség soká-
ig szorosan összefüggött egymással. 
A francia ajkú burzsoázia gyakran 
a holland ajkú fl amand munkásság-
gal került szembe. Brüsszelt például 
eredetileg holland nyelvű fl amandok 
lakták, akik az évszázadok folyamán 
francia anyanyelvűekké váltak.

Mindhárom régiónak önálló par-
lamentje van, ezek: a Vallon Regio-
nális Tanács, a Flamand Tanács és a 
Német Közösségi Tanács. A csekély 
lélekszámú belgiumi német kisebb-
ség helyzete az egész kontinensen 
egyedülálló, a 25 közvetlenül válasz-
tott képviselőből álló parlamentje a 
világon a legkisebb. A német ajkú 
lakosság többsége az első világhá-
borút lezáró, versailles-i békeszer-
ződés következtében került Belgi-
umhoz. A németek lakta Moresnet 
és Eupen-Malmedy tartományokat 
ekkor csatolták az országhoz. A né-
met nyelvközösség jogokkal való 
felruházását az 1960-as években 
kiéleződött vallon–fl amand ellenté-
teknek köszönheti, és ennek mint-
egy „melléktermékének” tekinthető. 
A függetlenség gondolata a fl amand 
népesség körében meglehetősen 
erős. A német ajkúak ellenben elége-
dettek a kisebbségjogi garanciákkal, 
és mára büszkén vallják német nyel-
vű belgáknak magukat.[7]    

           
Fellélegzés a spanyolosító 
törekvések után

A spanyolországi Franco-diktatúrát 
(1939–1975) követően az országban 
megkezdődhettek a demokratizáló-

dási folyamatok. Az 1978-as alkot-
mány elismerte az ország nyelvi és 
kulturális sokféleségét, és terüle-
tét 17 autonóm közösségre osztotta 
fel. Hat tartomány emelte hivatalos 
státusra a helyi nemzeti nyelvet a 
spanyol mellett (ezek a katalán, a 
baszk és a galíciai, vagy más néven 
galego). Az autonómiákat nem egy-
séges modell alapján hozták létre, 
az önkormányzatiság különböző 
szintjeit képviselik, itt a két legki-
terjedtebbet említjük, Katalónia és 
Baszkföld autonóm tartományt.

Az ország északkeleti csücskében 
található Katalónia az önálló poli-
tikai hatalomgyakorlásban komoly 
történelmi hagyományokkal bír. A 
12. századtól kezdve számtalanszor 
megfosztották autonómiájától, de 
mindig visszaszerezte azt. A széles 
körű autonómiát létrehozó törvényt 
1979-ben fogadta el a spanyol király, 
majd ezt a 2017-es függetlenségi nép-
szavazás nyomán felfüggesztették. 
A többi közösséghez viszonyítva a 
nemzeti és nyelvi öntudat, a kata-
lán elterjedtsége messze itt a legna-
gyobb. Az autonómia kiépülésével a 
régió kedvezőbb gazdasági adottsá-
gait is jobban ki tudta használni.

A katalán nemzeti öntudat talán 
legfontosabb eleme a katalán nyelv, 
amely egy, a provanszálival rokon 
újlatin nyelv. A Franco-rezsim asz-
szimiláló betelepítési politikájának 
és későbbi gazdasági vonzerejének 
köszönhetően számos kasztíliai 
(spanyol) anyanyelvű telepedett 
meg a régióban. A több mint 7 mil-
liós lakosság fele, mintegy 4 és fél 
millió katalán, a másik fele kasztí-
liai anyanyelvű. A régió sajátossá-
ga, hogy csaknem mindenki érti és 
beszéli a másik anyanyelvét. A 2017. 
október 1-jei népszavazást követően 
Katalónia kikiáltotta függetlenségét, 
amit Spanyolország nem ismert el. A 
katalán közösség jelenlegi státusa 
bizonytalan.

A Pireneusoktól nyugatra, a 
Vizcayai-öböl mentén fekvő Baszk-
föld Katalóniához hasonlóan az 
önkormányzatiság több évszázados 
hagyományával és egyedülálló gaz-
dasági fejlettséggel rendelkezik. A 
Franco-diktatúra csírájában fojtott 
el minden baszk törekvést, és a teljes 
nyelvi asszimilációra törekedett. Az 
üldöztetés szélsőséges identitást vál-
tott ki a lakosságból, és egy részük 
radikalizálódott.

Az autonómiastatútum szintén 
az 1979-es évhez kötődik, minek 
következtében a baszk nyelv újra 
hivatalos státust nyert. A baszk egy 
nyelvi zárvány, amely egyik európai 
nyelvvel sem mutat rokonságot, és 
ugyancsak identitásuk egyik fontos 
szimbóluma. A beolvasztást célzó 
politika és a bevándorlás itt jobban 
visszaszorította az őshonos nyelvet, 
mára a lakosság 1/3-a, mintegy fél-
millió ember beszéli folyékonyan. 
A katalánokkal ellentétben itt nincs 
hagyománya a kétnyelvűségnek, a 
lakosság általában vagy baszkul be-
szélt, vagy a spanyolra cserélte ősei 
nyelvét. A függetlenségre törekvő 
pártok jelenléte ellenére a lakosság 
többsége a spanyol állam keretein 
belül képzeli el a régió jövőjét.[8]

Az egyetlen magyar 
autonóm tartomány

A szerbiai Vajdaság Autonóm Tarto-
mány statútuma 2010. január 1-jén 
lépett hatályba. A régió speciális jog-
állását még a Jugoszláv Szövetségi 
Népköztársaság 1946-os alkotmánya 
vezette be, majd 1974-ben jelentősen 
bővítették a jogköreit. Az idővel csak 

papíron létezett autonómia visszaál-
lításának szükségességét a koszovói 
konfl iktus idején vetették fel újra.

A Szerbia északi részén elterülő ré-
gió majd’ kétmilliós lakossága etnika-
ilag igen kevert, és ennek megfelelően 
hat hivatalos nyelve van. A lakosság 
66%-át kitevő szerbek mellett 13%-os 
aránnyal a magyarság a második leg-
jelentősebb elem. A szerb és a magyar 
mellett hivatalos nyelvek a szlovák, 
horvát, román és a ruszin. A vajdasá-
gi autonómia nem tekinthető kisebb-
ségi autonómiának, ugyanis a szerb 
államalkotó többség egybevág az au-
tonómiaalkotó többséggel, mégis ko-
moly kisebbségvédelmi garanciákat 
szavatol. A tartomány közigazgatási 
központja az újvidéki képviselőház, 
ahol a nemzeti kisebbségek arányos 
képviselettel rendelkeznek.[9]  

A területi autonómiák felvillan-
tott példái azt bizonyítják, hogy lét-
rejöttük gyakran az adott közösség 
gazdasági erejétől, a terület straté-
giai elhelyezkedésétől vagy éppen 
a pillanatnyi nemzetközi helyzettől 
függött. Az autonómia gyakran egy-
fajta jóvátételként is értelmezhető, 
amely kialakulásának elnyomó po-
litikák ágyaztak meg.
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