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Osztrák fiatalok p ály akezdé si esé lyei

Ausztriában már a közeli jövóí en nagyobb qondat ohoz a munhaeó-
hiána, Wint a munka é lkiilisé q, amelg hónapróI hónapra Csöhken, s

Eu-stqtisztikóval mé r,le aliq haladja meg a három ;záz.alé hot. Ezzel
Ausztria az Eu-taq|rszáq|k sorában Luxemburq é s H\Iland,ia mö-
qött a hLrmad,ik helaen áll.

Bár Ausztriát egyre inkább a munkaer hiány é s nem a
munkané Ikülisé e fenyegeti, az állás né lküli fiatalok aránya
nem csökken ú gy, mint pé ldául az ötven é v felettiek. illetve
a munkát keres  n k száma, ldé n áprilisban a tavalyinál ó,4
százalé kkal több l5 é S 25 é V közötti fiatal Szerepelt a Mun-
kaeró Szolgálat (AMS) munkané lküli-nyilvántartásában,
Ennek azonban egyszerú  Statisztikai oka is lehet: az osztrák
adatszoIgáltatás nem tekinti munkané lkülieknek azokat,
akik az AMS valamilyen át- vagy továbbké pzé sé ben vesznek
ré szt, ám a tanfolyamokróI kikerül ket ismé t nyiIVántartáS-
ba veszik mindaddig, amí g a munkaközvetí t  nem talál szá-
mukra állást,

Té ny, hogy a közé pfokú  vé gzettsé g , munkahellyel nem
rendelkez  fiatalokat fé l é v hiábavaló álláskeresé s után át-
ké pz  tanfolyamokra irányí tiák. Ha a közé pfokú  iskolábóI
nyáron kikerül  fiatal novemberig nem talál á]lást, bekerül
valamilyen, a gazdaság igé nyeinek megfelel  továbbké pz 
tanfolyamra, amit közben is elhagyhat, ha mé gis el tud he-
lyezkedni, A tanfolyamokat az AMS az üzemek hozzá be-
nyú itott ké ré Sei Szerint alakí tja ki, í gy több aZ esé Iye annak,
ho€y a fiatalok munkába is állhatnak, Az állam emellett,
igyekszik a riatalok alkalmazására - é S továbbké pzé sé re -
adókedvezmé nnyel é s bizonyos járulé kok elengedé sé vel
kedvet teremteni. A tanulók munkába állí tásánál ugyanak-
kor aZ üZemek kör ltekintóen ké nyteIenek eljárni, bünteté s
jár annak a cé gnek, amely az el z  é viné l kevesebb tanulót
vesz fel Ez persze mé g abban az é vben is lé kez  hatású ,

amikor a megrendelé sek indokolnák azt, hogy több fiatalt
alkalmazzanak,

A fiatalkori munkané lkülisé g a statisztika Szerint tavaly
tovább csókkent: 2550-nel kevesebb összesen 32 076 hu-
szonöt é v alatti fiatal szerepelt a nyilVántartásban, Ausztri-
ában ugyanakkor az ál]áskeresé s enné l egy é wel id sebb
korban kezd dik, s ennek oka az iskolarendszer Aki sikere-
sen leteszi a €imnáZiumi é rettsé git, minden akadály né lkül
szinte automatjkusan jut be az egyetemre (ez alól kivé te] a
mú Vé szeti é s az orvosi ké pzé s, aho1 van kvóta é s felvé teli
vizsga), Az egyetemekr l szokatlanul hosszú  (átla€ban hé t-
é Ves) tanulmányok Után kikerü] k már korántsem biztos,
hogy áIláshoz jutnak,  k azonban már betóltötté k a 25
é Vüket. s egy másik korcsoport Statisztikáját rontják, AZ
idé n szeptembert l bevezetend  egyetemi tandí i ezen vál-
toztat] a puszta id tölté Sb l továbbtanulók egy ré szé t
visszatarthatja a SZemeszterenké nt ötezer schilling, Ez kö-
zé ptáVon több, csak közé pfokú  Vé gzettsé €gel rendeIkez  ál-
láSkeresót jelenthet,

A biztosan nem egyetemi iöV t tervez k mé g id ben a
szakközé piSkolát választják, mé gpedig a várható kereslet-
nek megfelel  szakmákat el nyben ré szesí tve, é s í gy az el,
helyezkedé s csaknem biztos remé nyé vel, Esé lyeik egyre
jobbak, hiszen Ausztria a várható sz k keresztmetszet elle-
né re iS elzárkóZik a külföldi munkaer  beengedé sé t l. é s
deklaráltan a hazai er foí rásból, cé lirányosabb ké pzé ssel
kí vánja a gondot megoldani,

A legfrissebb tanulmány szerint 2005-ig az osztrák gazda-
ság munkaer hiánya elé ri a 1ó5 ezres számot, Ebb I óó 700
kóZé p- é s felsófokú  vé gzettsé g  mUnkaer í e lesz szüksé g.
Tudományos pályán 59 300, a szolgáltatásban 32 300, iro-
dai munkakörökben 10l00 f  hiányzik,

Szászt |ú lla

Oroszlán t é sz, kakaspé nz
Úiabb dllamreí orm ós vdratlan kí sebbsógvé delem Belqiurnban

Hagyjanak bé ké n, nincs szüksé gem semmilyen vé delemre -
rázta a fejé t Yves bácsi, amikor megdöbbenve é rtesült ar-
ról, hogy ezentú l külön is vé dik az   kisebbsé gi iogait. El -
ször is a francia ajkú  (VaIlon) YVes bácsi Bí üsszel el Váí osá,
ban é l, ahol  k vannak tí zszeres többsé gben a holland ajkú
(flamand) lakossággal szemben. Másodszor a hé t hasonló
körzetben már ké t é \tizede törvé nyes garanciák vannak ar-
ra, hogy a többsé gben lé v  kisebbsé g anyanyelvé n é ijen é s
tanulion,

Ezzel e€y tt, hatesztend s vonakodás után, EU-s soros
elnöksé ge el tt az utoisó pillanatban Belglum ratifikálta az
európai kisebbsé gvé delmi keretegyezmé nlt,

Ilyenformán európai jogokat is kapnakl
l, a Flandriában é l . egy adott körzetben többsé get al-

kotó, de a flamand rlqióban é rtelemszer en kisebbsé gnek
számí tó vallonok;

2, a hasonló helyzetú , Vallóniában é ló flamandok;
3, a BrüSszelben é ló flamandok (a belga f Város aZ or-
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szág külön, harmadik ré giója, de Flandria ré sze is, viszont
itt a vallonok Vannak na€y tóbbsé gben)i

4. a minte€y hatvanezres belgiumi né met nemzetisé g
amelynek Liege-ben saját parlamentje é s kormánya is van;

5, a szórványban, más belga tartományban é l  né met
nemzetisé gú ek, akikre nem vonatkozik a liege-i autonómia;

ó, a ré €jóban é s saját körzetükben egyaránt kisebbsé gi
vallonok;

7, a hasonló flamandok,
Utóbbiak helyzete gyakorlatilag nem változik, mert az

európai keretegyezmé ny né lkül is annál ióVal SZé leSebb jo-
gaik voltak eddig is: ,,totális autonómia", területi, köZigaz-
€atásj, oktatáSi. kulturális é s szemé lyi elvú , bonyolult rend-
szerben, Ám a Belgiumban é Ió, nem  shonos, hanem be-
vándoro]t kisebbsé gek - arab, török, afrikai. o1asz, portugá1
é s spanyol várhatóan egyre több helyen é s egyre több .,le-
het sé get" ké rnek majd, Amelyeket ezentú ] nemigen ]ehet
t Iú k megtagadni,



É s ezzel várhatóan minden eddiginé l bonyolultabb Sza-
kaszába é r a belga államfejl dé s, Az l830-ban kialakult
önálló királysáe l970-ig lé nyegé ben központosí tott állam
volt, amelyben a francia ajkú ak domináltak, Mára a tí zmilli-
ós lakosság hatvanegy százaIé kát adó, holland nyelvú  fla,
mandok gazdagabbak é s befolyásosabbak, mint a vallonok,
AZ ország pedi€ három ré €jó fóderációja, Van egy Szóvetsé ,
gi parlament é s kormány, van egy-egy törvé nyhozása
Vallóniának, Flandriának é s Brüsszelnek (területi önkor-
mányzat) é s van egy külön kormánya é s parlamentje a val-
lon né pközössé gnek (szemé lyi elv  önkormányzat], A fla-
mand né pközössé gi parlament é s kormány beleolvadt a te-
rületibe, é s a szé khelye Brüsszel (amely törté nelmileg é s
földrajZilag Flandria ré sze, de va1lon nyelv  é s Belgiumban
f városké nt külön ré gió), A hatodik parlament é s kormány,
mint ieleztük. a né meteké ,

Sokak szerint valóságos csoda, hogy egy ilyen bonyolult
szerkezet m ködik, Viszont egyre többek Szerint csak egy
ilyen bonyolult szerkezet m ködhet ott, aho] ké t, különbö-
z  nyelv(i é s habitusú  né pet egymáshoz-egymásba pré selt
a törté nelem, Noha volt törekvé s ..belga" nemzettudat lé t,
rehozására, ez é ppú gy nem Sikerült, mint a szovjet, cseh-
szlovák vagy iugoszláv esetben, É s akkor ké t eset vanl vagy
Szé tválnak, vagy megpróbálnak olyan együtté lé si modellt
kialakí tani, amelyben mindké t né pcsoport jól é rzi magát,

Belgium eseté ben a szé tválás soha el nem mú ló, de
mindig valószí n tlen lehet sé g. A flamandoknak eszük
ágában sincs a hollandokhoz csatlakozni, a vallonok is csak
ritkán veszik el  a ,,francia kapcsolatot", f leg akkor, ha Va-
]amilyen vitában próbálnak nyomást gyakorolni a fiaman-
dokra, Ráadásul Brüsszelr l, amely mellesleg az Európai
Unió é s a NATO szé khelye - egyik fé i sem mond le, eloszta-
ni pedig nem lehet a várost, hiszen Flandriában van, de val-
lon többsé gú , A törté nelmet nem lehet visszacsinálni, mé g
ha a vallon többsé g ú gy alakult ki, hogy boldogulni vágyó
flamandok Brüsszelbe jöttek, é s itt nye]vileg elfranciásod-
tak, (salát tapasztalat: Brüsszelben a legflamandabb nev 
emberr l sem szabad felté telezni, hogy nem vallon, meg,
sé rt dik. Iobbik esetben brüsszelinek min sí ti a ,,nemzeti-
sé gé t", )

A folytonos alkuk é s egyensú lyok ké nyes rendszeré t
mostanáig a szövetsé gi parlament é s kormány tartotta
fenn, A király Beigium jelké pe, de hatalma semmi, a gya-
korlati é s ielké pes é rté k  dolgok közül már csak a lé gitársa-
ság, a vasú t, az áram- é s gázszolgáltató é s mé g né hány ál-
lami cé g közös. Né hány é ven belül (valószí nú leg az á]talá-
nos EU-s keretben) priVatiZálják é s liberaIizálják  ket, akkor
ezek is megsz nnek belgának lenni, A politikai pártok ré gen
szé tváltak, a fontosabb sportszöVetsé gek közül is már csak
a labdarú góké  közös. Belgiumból voltaké ppen annyi ma-
radt, hogy a szóvetsé gi hadseregben, a nemré g alakult szö-
vetsé gi rend rsé gben é s államigazgatásban, valamint
Brüsszel területé n kötelez  a ké tnyelvú sé g, a nemzetisé gek
megoszlását pedig kötelez  kvóta garantálja, Flandriában
kizárólag a hoIland nyelv flamand nyelvjárása, VaIlóniában
kiZárólag a Vallon tájSzó]ásokkal használt francia használa-
tos, bár mindkett , s t a né met is hivatalos nyelv Belgium-
ban, Gyakori, hogy a határké nt szolgáló utcák egyik oldalán
csak flamand, a másikon csak francia a felirat, é s í ey külön-
böznek az ú t menti ielz táblák is, Aki Mons felé  indul, an-
nak hamarosan Bergen irányába kell fordulnia (í gy van f|a-
mandul), maid ismé t Vallóniába é rve megint Mons jelz ,
táblát Iát maga el tt, Liege pé ldául ugyaní gy Luik, Amit mi
flanciásan é s csipké sen Bí u€es-nek (brú zs) ismerünk, az
valóiában büszké n é s flamandul Brugge (brühü), Amit fla-
mandul Antwerp(en)nek ismerünk, az francjául Anvers -

bár a nagyvárosban már szinte senki nem tud franciáu], A
vallonok korábban is csak elvé tve tanultak meg flamandul,
a flamandok közüI pedig csak az id sebbek tudják a franci-
át, a fiata]ok angolul Vagy né metül tanulnak.

Ami a szöVetsé gi parlamentet é s kormányt illeti: a jú ni-
usban elfogadott ú jabb államreform - Szent Polikárp
egyezmé nynek nevezik, mert a nagy alku ötlete aznap, idé n
ianuár 23-án é ljel fogant meg - tovább csökkenti a szere-
pé t, Ha ú gy tetszik - é s ha sokaknak nem tetszik, akkor is -
Bel€ium szinte né vIegessé  vált. Hivatalosabban: eddig laza
föderáció volt, mostantól enné I is min sé gileg lazább kon-
föderáció. F]andria é s Vallónia lé nyegé ben ké t önálló ál-
lam, amely kevé s dologban {pé nz, hadsereg, rend rsé g, al-
kotmány) közöS szuverenitást iS fenntart, mert közóttük Van
BrüSszel. A külpolitika már csak ré szben közós. Fé l é vig tar-
tó kemé ny viták után a törvé nyjavaslat megkapta a szüksé ,
ges ké tharmados többsé get.

E szerint a flamandok mindent elé itek, amely kiválás
né lkül elé rhet , Flandria jogi é s gyakorlati önállóságának
oroszlánré szé t, A flamand oroszlán azzal kárpótolta a gall
kakast ( k ketten a ké t országré sz cí merállatai); hogy egy,
külön szövetsé gi alapból é vi né hány miliiárd frankot ad a
Brüsszel környé ki francia ajkú  közössé geknek, (Ha vé del-
met nem iS ké r Yves bácsi, a pé nz biztosan jól iön neki.)A
,,kakaspé nz" flamand ré szr l hatalmi engedmé ny is, mert
korábban egyszerú en me€ akarták szüntetnj a flandriai Val,
lon körzetek támogatását é s autonómiálát. EZé rt nem lehe-
tett eddig aláí rni az európai kisebbsé gvé deimi keretegyez-
mé nyt.

A vallonok Viszont belenyugodtak abba, hogy ezentú l lé -
nyegé ben nem támaszkodhatnak ,,Belgiumra", mé g inkább a
saiát lábukon kel] állniuk, Noha e€y l997,es törvé ny szüksé -
gesnek tartotta kimondani, hogy ,,sehol Belgiumban nem le-
het nemzeti kisebbsé gnek min sí teni sem flamandokat, sem
vallonokat". az európai keretegyezmé ny, a Polikárppal együtt,
valójában pontosan ezt teszi a francia ajkú akkal (legalábbis
e€y ré szú kkel), A ké t államalkotó nemzet immár gyakorlatilag
ké t államot alkotó ké t nemzet, amelynek e€y harmadik, közös
ré Sze Sok átté teles kisebbsé gi autonómiát ad egymásnak, A
,,kisebbsé g", ,,államalkotó" é s hasonló szavaknak a balkáni át-
hallások miatt aggasztó hangzásuk van, az ..autonómia" kife-
jezé st js kerülik. Pedig ha valahol, hát Belgiumban van e sza-
vaknak normá]is é s kedvez  jelenté sük.

Közben egyre kevesebb hatásköre marad a szöyetsé gi
kormánynak, A ré giók immár adót is szedhetnek, é S nem a
szövetsé gi parlament/kormány, hanem a három ré gió egy-
máSközti alkuja dönti eI, hogy ki mennyit kap a kózponti
büdzsé b l, Az oktatás, a környezetvé delem, a kultú ra, a küI-
gazdaság, az egé szsé gügy, egyre inkább a társadalombizto,
sí tás is a flamand, a va]lon, iIletve a brüsszeli külön hatás-
körbe, s t megyei ké zbe ker l, De nem a ré szletek számí ta,
nak, hanem az egé sz: a demokratikus dönté Shozatali hata-
lom, vele a közpé nz felhasználása decentralizálódik, ,,Le-
megy" oda az áIlamtól, ahova való: a polgárok különfé le
önkormányzataihoz, Í gy a nagy európai dilemma, etnikai
vagy polgári szabadság, nem egymás ellen, hanem egymást
er sí tve feil dik.

Hogy megmarad-e Belgium Vagy sem, azt nem é rdemes
találgatni- Az biztos, hogy nem a sok ré szlet, hanem az
egé Sz számí t: a saiátos törté nelmj é s nemzeti ké nyszerek
hatására lé treiött belga modell ió mintáia lehet a jóv beli
Euí ópai Uniónak, Amelyre szinté n egyre inkább igaz, hogy
o1yan bonyolult, csoda, hocy m ködik De lehet, hogy csak-
is egy ilyen m ködhet egy olyan földré Szen, ahol ennyi né -
pet pré selt egymásba a törté nelem, 

Füzes o§zkáí
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