
Száz nyelven oktatnak Svédors zágban
Lapp és finn eqqütt - Dánok németül, nérnetek dánul

Miluen a nemzetiséqek helyzete, és hoqqan míiködik a kisebbséqek tankt}ryvkiadása Finnorszógban, Svédorszógban, Németor-
szóqban és Dóniában? Erre a kórdésre haptak vólaszt amh, akik rószt vettek ega tanulmdnukdrúton a nég11 orszdgban, Közöttük
l,olt Windhager Károly is, aki ősszefoglalta a legfontosabb téryeket.

- A finnországi nemzetiségi élet nagyon érdekes -
kezdte az ismertetést Windíiager Károly - mert többfaj,
ta nemzetiség Van, de mindegyik más kategória A tel-
jes lakosság hat százaléka svéd, igazából a svédek
nem számítanakkisebbségnek legalábbis magukat
nem annak tartják, Telies nemzetiségi joggal rendel-
keznek, azaz svédül bárho] hivata]os helyen is -
megszólalhatnak, megértik a beszédüket, Minden fe]-
irat kétnyelvű az országlsan- GyakorlatiIag két á]lam-
nyelv létezik Finnországban: a finn és a svéd,

A svédeknek nemcsak általános iskoláik vannak,
hanem középiskoláik, sőt svéd nye]Vű egyetemük is
van, Svéd színház is működik, Olyan könyvkiadókkal is
találkoztunk, amelyek kizárólag svéd nye]vi kön!,r/eket
állítanak elő,

A másik kategória a lapp nemzetiség. Mindössze
hatezer lapp él finn földön, Érdekesség, hogy ez hat-
ezer ember három, egymástól meglehetősen eltérő
nyelvjárást beszéJ. Kétfaita iskolájuk van, Az egyik a
]app nemzetiségi iskola, 1tt három tantárgy kivéte]ével
(finn nyeiv és irodalom, matematika, történelem)
mindent lappul oktatnak, Kilenc ilyen isko]a létezik,
mindössze nyolcvan tanulóval, Könnyen elképzelhe-
tő, hogy egy-egy iskolába hányan járnak, A másikfajta
intézmény az úgynevezett lapp anyanyelvi iskola, ahol
minden tantárgyat lappul tanítanak. Itt a finn aZ első
jdegen nyelv- Tizenöt i]yen létesítmény Van, ösSZeSen
l24 tanulóVal.

A következő kategória a finnországi cigány lakos-
ság. Éppúgy hatezren é]nek ott, mint a lappok. Saiát
nyelvű oktatást azonban nem igényelnek, A finn tör-
vények viszont kimondják: amennyiben öt tanu]ó kéri
a nemzetiségi osztály megszervezését, akkor ezt az ő
esetükben is megszervezik,

- Finnorszáqban bevóndorlók is élnek. Óróluk hogllan gon-

doskodnak?

- Hatvan kúlönböző nyelvet beszélő bevándoro]t
népcsoport él az országukban. Én magam az egyik is-
kolában például kurd és szuahéli gyerekekkel találkoz-
tam.

- Óh hapnak-e szuahéIi, illetve kurd tankönqveket?

- Róluk is gondoskodik a finn oktatásügyi miniszté-
rium. Az első évben meg kell tanulniuk a finn nyelvet
és az iskolai szokásokat. A második évtől finn nyelvű
oktatásban részesúlnek, de nemzetiségi tudatuk, ku]-
túrájuk, népzenéjük megőrzése érdekében ők is heti
két foglalkozást kapnak, amelyhez természetesen ki-
nyomtatiák a szükséges tankönyveket iS,

Külön érdekesség Finnország nemzetiSégei köZött a
karéliaiak ügye, Ők azok a finnek, akik a huszadik szá-
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zad ele|én beköVetkezett határmódosítás során a
Szovietunió polgárai lettek. A karéliaiak a Szovietunió
szétesése után nagy számban települtek át Finnor-
szágba, Őket a finn nemzetiségi politika nem beván-
dorlónak, nem kisebbségnek tekinti, hanem hazaté-
rőknek,

- A tanulmángút hövetkező állomása Svédország volt.

- Svédországban nemzetiséget - a 1appokon kívül ,
nem találunk, A lappok minden kedvezményt meg-
kapnak itt iS, mint Finnországban. Viszont a beván_
dorlók száma ióval nagyobb, Százharminc nyelvet tar-
tanak számon, amelybőI százat tanítanak is. Magyar
gyerekek is vannak a svéd statisztika szerint, l988-ban
l900 magyar tanuló volt, Mostanra a számuk 1óoO-ra
csökkent, Valószínűleg kijárták az iskolát.

- Kapnaft maggar ngelvű tanhönalet a svéd isholóhban?

- Ők svédü] tanulnak, de hetente két óía olyan fog-
lalkozás van, amelyre magyar nyelvű tankönyveket
kapnak, Ezek az órák segítik a magyar identitástudat
megőrzését. A svédek arra törekszenek, hogy lehető-
leg ezt a heti két órát magyar tanárok tartsák,

- Ezután Dánia és Németország kijvetkezett-

- Az ál]amhatár - a történelemből tudiuk több-
ször Vá]tozott errefelé is. Ebből következik, hogy a ha-
tár mindkét oldalán megtalálható mind a két nép.
Dél-Dániában németek élnek, Észak,Németországban
pedig dánok. A két nemzet kölcsönösen mintaszelűen
oldotta meg a nemzetiségi tanu]ók oktatását. A dél-
dániai német nemzetiségi jskolában a gyermekek né-
met tankönlvekből németül tanulnak, Ugyanezt az
optimális állapotot tapasztaltuk a dán kisebbségnél
északnémet földön, A tankönyveket és a szemléltető-
eszközöket egy úgynevezett taneszköZ-köZpont bizto-
sítja, amely úgy működik, mint egy könyvtáIj kölcsön-
ző-szolgálat ,

- Kelle széqyenkeznünk, ha összehasonlítíuk a maqaarlr-
szági kisebbségi tankönavkiad,ást a hörutazáson meglátoqatltt
n ég g o rszáq b an látottaftkal?

- Nehéz erre válaszolni, de azt hiszem, hogy nem
kell szégyenkeznünk, A jóakaratot s aZ igyekezetet
kelI értékelnünk elsősorban, nem pedig anyagi lehe-
tőségeinket, A négy országban egyelőre sokkal gaz-
dagabb ellátást tudnak biztosítani, mint nálunk, Mi
ezt jelenleg még nem tudjuk biZtosítani. A magyar
gyakorlat az, hogy a nemzetiségi oktatáshoz bizo-
nyos feikvóta iS iáL AZ oktatáshoz szükséges nemze-
tiségi tankönyvek kinyomtatásához pedig az Oktatá-
si Minisztéíjum pá]yáZat alapján biztosítia a pénz-
ügyi támogatáSt,
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