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Prôleg
Míquel Ángel Essomba
Director del Centre UNESCO de Catalunya -  Unescocat 
President de Linguapax

“Ates que les guerres neixen a la ment de les persones, és a la ment 
de Ies persones on cal construir els baluards de la pau”. Així comença 
el preámbul de la Constitució de la UNESCO, escrit després de dues 
guerres sagnants que van deixar la Humanität exhausta de tanta 
sang i dolor i assedegada de pau.

Estem d’acord amb Ghandi quan afirma que no hi ha un camí per a 
la pau sinó que la pau és el camí. La pau és la condició i la finalitat 
de tota societat que vulgui viure amb plenitud i profund respec
te envers els drets humans. I la construcció oberta i compromesa 
d’aquesta pau respon a una complexa gestió de la diversitat d’in- 
teressos, objectius, valors i fites que coexisteixen d’entrada en uns 
contextos socials complexos.

En definitiva, la construcció de la pau es realitza a través de les con- 
didons que crea i recrea la cultura; no és casual dones que quan ens 
referim a aquests temes parlem de “cultura de pau”. Al capdavall, 
aquest és el sentit últim de la missió de la UNESCO: guanyar la bata
lla de la pau implica transformar la cultura dels pobles.

En aquesta transformació cultural, la llengua ocupa un lloc fonamen- 
tal. La llengua és el cor de la cultura, el motor que bombeja amb força 
les interpretacions i els significats d’un poblé a través dels silencis i 
de les paraules. Per aixo, les llengües tenen un rol primordial en el 
procès de construcció d’una cultura de pau.

D’una banda, les llengües actúen a voltes com a font de conflicte. 
Al voltant de les llengües pot construir-se un imaginar! simbôlic 
que foment! l’exclusió i, en conseqüència, engendri les llavors del 
problema. La llengua és sovint l’excusa que pretén justificar i le
gitimar agressions als drets més fonamentals de les persones, i
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aquest escenari queda lluny, molt lluny, de la cultura de pau que 
pretenem.

A la vegada, però, la llengua esdevé un instrument indispensable per 
possibilitar el diáleg de la pau. Les llengües poden dividir i segregar, 
però també poden cohesionar i afavorir la convivéncia. La paraula és 
el vehicle a través del qual podem transformar les ments, i no po- 
dem obviar-ne el rol en qualsevol procès de pacificació. Parafrasejant 
Galtung, els processos de reconstrucció, reconciliació i resolució pos
teriors a un conflicte no serien possibles sense una atenció especial 
a la llengua.

El Centre UNESCO de Catalunya -  Unescocat se sent fortament com- 
promés en l’aventura colTectiva i imprescindible d’avançar vers una 
cultura de pau, contribuint a l’eradicació de la visió de la llengua com a 
font de conflicte i fomentant del diáleg a través de la paraula. Des del 
departament de diversitat lingüística, responsable de la gestió delega
da de Linguapax, fa més de vint anys que treballem en aquesta línia. 
El mateix terme que aquesta institució va escollir per denominar-se, 
Lingua-pax, és una clara mostra d’aquesta voluntat.

Des de Linguapax, no hem cessât de defensar els drets lingüístics 
de les llengües minoritáries, i denunciar aquelles situacions en les 
quals aquests drets són vulnerats. També hem dedicat esforços im
portants a l’elaboració de materials didàctics per a les escoles que 
subratllin el paper de la llengua en la construccio de la cultura de 
pau. Per últim, hem estât constants en l’organitzaciô de seminaris 
cientifics per reflexionar sobre aquest tema.

Aquest llibre neix d’una iniciativa recent. Durant els dies 2 i 3 de 
juny de 2008, el Centre UNESCO de Catalunya -  Unescocat i Lingua
pax van organitzar un seminari internacional amb figures de primer 
ordre en el camp de la sociolingüistica per analitzar la situado actual 
sobre llengua i conflicte. Académies i activistes dels cinc continents 
van reunir-se a Barcelona i van poder compartir i posar al dia la qües- 
tió. Les seves contribucions individuals, així com les conclusions de 
la discussió coMectiva, formen el gruix d’aquesta publicado.

Confiem que la disseminació d’aquests treballs en diverses llengües 
contribueixi a fer avançar en la cultura de la pau, i que els cientifics i 
els responsables politics que els llegeixin puguin inspirar-s’hi a l’bora 
d’aprendre d’altres contextos i trobar camins i vies per a la seva reali- 
tat concreta. A la vegada, esperem que aquesta obra no sigui un punt
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final sinó un punt i seguit, un incentiu perqué altres institucions i 
personalitats continuin treballant i aprofundint sobre la temàtica. 
Per la nostra part, aquí deixem el nostre gra de sorra.
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Josep Cru
Secretan general de Linguapax

Aquest llibre té com a objectiu contribuir a un coneixement més pro- 
fund sobre la relació que hi ha entre la gestió de la diversitat lingüís
tica, la prevenció de conflictes i els processos de pau, enriquint així 
una línia d’investigació que ha estât relativament poc treballada dins 
del camp de les ciéncies socials.

Com apunten els articles que segueixen, dins de la complexitat de 
factors, de carácter politic, económic, social o cultural, que acostu- 
men a entrar en joc en la generació de conflictes, en alguns casos 
violents, la qüestió lingüística ha estât relegada moites vegades a una 
posició marginal. No seria exagerat afirmar que en moites ocasions 
els drets lingüístics han estât negligits específicament en les reivin- 
dicacions de molts pobles oprimits o, en el millor dels casos, quan 
s’han tractat, han quedat subsumits sota l’etiqueta més vaga i gene
ral de drets culturáis. Alguns exemples, però, com ara Bangla Desh, 
Sud-àfrica o Eslovènia, que apareixen en aquest volum, subratllen 
el paper primordial que les reivindacions de carácter lingüístic han 
tingut en les Iluites politiques de diversos països.

Com remarquen encertadament els autors d’aquest llibre, la legisla- 
ció lingüística internacional és encara un camp interdisciplinari rela
tivament nou i en constant desenvolupament. Malgrat que s’han fet 
avenços importants en el reconeixement dels drets lingüístics arreu 
del mon, cap organisme internacional no ha aprovat encara una De- 
claració Universal de Drets Lingüístics, i encara menys un instru
ment normatiu vinculant que obligui els estats a respectar la seva 
diversitat lingüística interna. Cal afegir, a més, que el fet que existei- 
xi una legislació específica que reconegui la naturalesa multilingüe 
d’alguns països, no voi dir necessàriament que es duguin a terme 
politiques reaiment efectives per revertir la situació de subordinació
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Un bon tractament de 
la diversitat lingüistica 
és un element dau 
per a la prevendó de 
ronflictes.

lingüística en la quai es troben moites comunitats. Dos casos pa- 
radigmàtics d’aquesta situació són precisament Sud-àfrica i Mèxic, 
tractats en detall en aquest llibre, uns països en els quais, malgrat 
la creació d’una legislació a favor del reconeixement de la pluralitat 
lingüística, encara es manté una clara i profunda desigualtat social 
que porta en molts casos a l’abandonament de les llengües subordi- 
nades. Tot i aquesta crítica, s’ha de remarcar, peró, que els avenços 
en el camp dels drets lingüístics han estât molt significatius a tots 
dos països en els últims anys.

És necessari igualment criticar la idea que Televada complexitat cul
tural i lingüística d’un déterminât país és un problema; un argument 
que s’ha utilitzat massa sovint per explicar l’aparició de violents 
conflictes interétnics. Tanmateix, com a contraexemples, només cal 
recordar que una de les guerres més trágiques de la década dels no- 
ranta va tenir lloc a Ruanda, un país prácticament monolingüe i que 
constitueix en aquest sentit una excepció notòria dins de l’elevadís- 
sima diversitat lingüística del continent africà. Dues décades abans, 
a Cambodja, uns dels països del Sud-est asiàtic més homogenis ètni- 
cament, va esclatar una guerra civil de conseqüències devastadores. 
Per altra banda, Suïssa, paradigma de país neutral i pacific, és dins 
del context europeu un estât amb una alta diversitat lingüística reco- 
neguda i respectada, si més no pel que fa a les seves quatre llengües 
históriques. Sembla ser, dones, que l’existéncia de la diversitat perse 
no és la causant de molts dels conflictes actuals, sinó que més aviat 
ho és una inadequada gestió d’aquesta diversitat, que acaba perpétu
ant en molts casos desigualtats de carácter politic, económic, social 
o cultural (i en aquest últim cas hi inclouríem les desigualtats lingü- 
ístiques).

Tenint en compte aquest panorama general, Toriginalitat i relleván- 
cia dels articles que segueixen rau precisament en la idea que un bon 
tractament de la diversitat lingüística, a través del qual es promogui i 
respecti de manera democràtica Tús de les llengües menys poderoses, 
és un element clau per a la prevenció de conflictes. Tots els articles 
que recollim en aquest volum, dones, donen un paper protagonista 
a la manera com es gestiona el contacte entre parlants de diferents 
llengües i a les relacions interculturals que se’n deriven.

El llibre està dividit en dos blocs, el primer dels quals recull tres 
contribucions introductóries. El primer article exposa breument la 
posició de la UNESCO sobre els lligams que existeixen entre el multi- 
lingüisme i la pau. Organisme internacional de referéncia en aquests
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temes, la UNESCO té, efectivament, entre les seves preocupacions la 
preservado de la diversitat lingüística i la promoció del multilingüis- 
me i de la pau. Així, un bon nombre d’accions d’aquest organisme 
s’ban encaminat específicament a la promoció d’aquests dos valors 
en el camp educatiu. Va ser precisament dins d’aquesta organització 
on va néixer Linguapax, una institució que ha tingut corn a eix ver- 
tebrador des del seu naixement la promoció de la pau i el foment de 
la diversitat lingüística. Com s’esmenta en el text, en els últims anys 
la UNESCO ha aprovat, a més, dues convencions que poden tenir 
una certa influència, encara que sigui indirecta, sobre la protecció 
de la diversitat lingüística. Cal no oblidar, peró, que la UNESCO és 
una organització d’estats i, com queda palés en aquest llibre, són en 
molts casos justament els estats els que, a través de les seves institu
cions, creen jerarquitzacions i subordinacions lingüístiques dins de 
les seves f ron teres.

Els dos articles que segueixen, escrits per Félix Martí i Fernand de 
Varennes, donen una idea general de l’estat de la qüestió i apunten 
alguns dels temes clau que s’han de tenir en compte per entendre 
millor les relacions existents entre el respecte a la diversitat lingüís
tica i la prevenció de conflictes.

Per una banda, Félix Martí subratlla en el seu article algunes de 
les causes que han portât a la minorització de moites llengües del 
món. Les principals són: l’expansió agressiva de les llengües colo
nials; les liéis del mercat que afavoreixen les llengües dominants; i 
els fenómens migratoris, que poden acabar alterant el frágil equi
libri de moites comunitats lingüístiques que es troben al seu torn 
en una situació de minorització dins del seu propi territori históric.
Per aquest autor, tant el reconeixement dels drets lingüístics com el 
dret a l’autodeterminació dels pobles són elements fonamentals que 
poden contribuir enormement a la prevenció de conflictes.

Per altra banda, tal i com assenyalen Félix Martí i Fernand de Varen
nes en les seves contribucions, la majoria de conflictes violents avui 
dia són intraestatals. Per aquest últim autor, en aquests conflictes 
hi están sovint involucrades minories étniques que reivindiquen els 
seus drets davant els governs estatals. Sembla un fet evident que 
les politiques lingüístiques que no gestionen adequadament la di
versitat són un dels factors primordials que generen discriminació i, 
potencialment, conflictes violents. Aquesta afirmació s’exemplifica 
fent un repás de la qüestió per quatre països d’Àsia (Pakistan, Ban
gla Desh, Sri Lanka i Tailàndia) i un d’Àfrica (Sud-àfrica), posant de
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És essenciaJ passar 
d’un reconeixement 
purament formai a 
canvis estructuráis 
profunds que acceptin 
i promoguin la diver
sitat.

relleu el paper que han jugat les diferents llengües d’aquests estats 
en les reivindicacions politiques de les minories. Que la llengua és 
un instrument de poder és una de les conclusions a les quais arriba 
de Varennes en el seu article, afirmant que algunes llengües, quan 
són privilegiades per l’Estat, poden convertir-se en un instrument 
clau d’oportunitats econômiques i, consegüentment, en una ma
nera d’excloure i discriminar parlants de llengües que no gaudeixen 
d’aquest suport institucional.

La segona part del llibre es compon d’estudis de cas dels cinc conti
nents on es tracten situacions sociolingüistiques particulars i la seva 
relació amb la prevenció de conflictes i la construccio de la pau.

El primer estudi de cas se centra en Sud-àfrica, un pais que ha expé
rimentât canvis radicals des del final de l’apartheid amb l’arribada 
de la democràcia a mitjans dels anys noranta. Malgrat el reconeixe
ment constitucional d’onze llengües oficiáis, el fet és que la llengua 
de prestigi i de poder avui dia és l’anglès, encara que només sigui 
parlada com a primera llengua per una minoria de sud-africans. 
Sembla, a més, que les institucions governamentals creades per im- 
plementar mesures que promoguin la igualtat de totes les llengües i 
per eradicar les pràctiques monolingües d’èpoques anteriors no ban 
actuat, malauradament, en la direcció que s’esperava. Cal, segons 
Anne-Marie Beukes, fer una feina intensa de sensibilització entre 
la poblaciô per tal d’aconseguir influir positivament sobre les acti- 
tuds envers la diversitat lingüística i cultural del país, a més de posar 
èmfasi en les connexions que existeixen entre l’üs del llenguatge i la 
cultura de la pau. És essencial, en definitiva, passar d’un reconeixe
ment purament formai a canvis estructuráis profunds que acceptin 
i promoguin la diversitat, si es volen crear condicions duradores de 
pau i democràcia en un pais encara molt castigat per la violència.

El segon estudi de cas tracta de la resolució de conflictes a Mèxic, un 
dels països d’Amèrica amb més alta diversitat lingüística. Malgrat els 
importants canvis institucionals que ha viscut Mèxic en els últims 
anys, corn ara la creació de l’Institut Nacional de Llengües Indigenes 
(INALI) i l’elaboraciô d’una Ilei específica sobre drets lingüístics (Llei 
General de Drets Lingüístics dels Pobles Indigenes), les llengües ori- 
ginàries són encara lluny de ser utilitzades en les negociacions per 
resoldre conflictes pendents. En els tres tipus principals de conflic
tes que assenyala Arnulfo Embriz, que són el reconeixement a les au- 
toritats indigenes, l’accès i control de les zones sagrades dels pobles 
indigenes i els conflictes agraris, el castellà és prácticament Túnica
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llengua usada en les negociacions. Embriz destaca dos elements més 
que reforcen la desigualtat entre les pràctiques juridiques de l’Estat 
i les própies de les comunitats indigenes: per una banda, la centrali- 
tat de l’oralitat corn a eix vertebrador de les pràctiques juridiques de 
les comunitats indigenes, i per altra banda el no reconeixement dels 
usos i costums alternatius d’administració de la justicia, considerats 
babitualment incompatibles amb les disposicions legals de l’Estat. 
Segons Embriz, és fonamental, dones, reconèixer en general les cul
tures dels pobles indigenes, i en particular les estructures i sistemes 
propis de justicia, i utilitzar les llengües indigenes en les negociaci
ons si es vol arribar a una resolució dels conflictes que perduri en el 
temps.

En el cas d’Àsia, l’estudi de Kate Waterhouse analitza les repercussi
ons lingüístiques que ban tingut les politiques contraterroristes en 
diversos països d’aquest continent en els últims anys. Després de 
fer paleses les limitacions que tenen els instruments internacionals 
existents sobre la protecció de drets lingüístics, Waterhouse ens re
corda que són els estats en la majoria de casos els que decideixen 
finalment quines politiques lingüístiques, que acaben afectant a les 
minories, s’han d’implementar. Quan aqüestes politiques són ho- 
mogeneïtzadores, repressives i discriminatóries envers les minories, 
la conseqüència directa és l’apariciô del conflicte. El seu estudi pren 
els casos d’Uzbekistan, Xina i Pakistan corn a mostra de països au- 
toritaris que semblen estar aprofitant el marc politic internacional 
de l’anomenada ‘Guerra al Terror’. Amb la connivència dels EUA i de 
Rüssia i l’excusa del manteniment de la seguretat nacional, aquests 
països estan cometent flagrants violacions dels drets humans con
tra les seves minories (tadjik, uigur i sind, respectivament). L’auto- 
ra assenyala corn aquesta repressió té també un vessant lingüistic, 
sobretot amb la subordinació o, ñns i tot, supressió de les llengües 
d’aquests pobles en dos ámbits d’ús básics com són l’educació i els 
mitjans de comunicació. En la seva conclusió, Waterhouse afirma 
que la discriminació per raons lingüístiques no ha tingut en general 
tanta cobertura ni ha estât denunciada tan sovint com la discrimina
ció per raons religiöses i és, per tant, un tema que mereix una recerca 
molt més ámplia i profunda.

El cas europeu se centra en Eslovènia, un país que va formar part de 
l’antiga lugoslávia, i que es va independitzar l’any 1991. Petra Roter 
enfoca el seu article en el paper essencial que ha tingut la llengua 
eslovena en el procès de construcció, primer, de la nació eslovena
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i, més tard, de formacio de Testât eslovè. L’anàlisi està dividida en 
tres parts. En la primera, Tautora remarca com en aquest pais de Test 
d’Europa, la llengua eslovena es va constituir històricament ben avi
at com un marcador clau d’una identitat ètnica diferenciada. El fet 
de ser un pais demogràficament i territorialment petit en el context 
europeu i les politiques expansives dels pobles veins han fet, segons 
Tautora, que hi hagi entre la poblaciô eslovena, per una banda, una 
alta Sensibilität sobre la diversitat lingüística i, per l’altra, una mar
cada consciéncia de la importáncia de protegir la llengua propia, ele
ment fonamental per a subsistir com a poblé distint. La centralitat, 
dones, de la llengua eslovena és tractada en la segona part en relació 
a les politiques lingüístiques que es van dur a terme des de mitjans 
del segle XIX fins a la desaparició de Jugoslàvia com a estât federal 
a principis del anys noranta. La tercera part tracta de les politiques 
lingüístiques contemporànies d’Eslovènia com a país independent 
i pertanyent a la Unió Europea i dels reptes de futur. Roter conclou 
ressaltant el fet que un Estât, en aquest cas de Tantiga lugoslávia, va 
fomentar politiques lingüístiques poc satisfactóries per al conjunt 
de nacions que el componien, afavorint únicament una llengua en 
detriment de les altres, i aixó va provocar conflictes importants que 
van acabar incentivant la creació d’estats independents.

Jean Passa tanca els estudis de cas amb Texemple de Nova Caledónia, 
país multilingüe del Pacific que va viure un moment históric amb la 
signatura de TAcord de Pau de Nouméa, Tany 1998, i que es troba en 
pie procès de descolonització. En un text de carácter personal i emo- 
tiu. Passa ens relata les contradiccions i ambivaléncies identitáries 
que poden tenir lloc durant aquest tipus de procès. Segons aquest 
autor, és en Tesfera pública i més concretament en Támbit educatiu 
on una mena de violència simbólica contra les llengües i cultures 
canacs es manifesta de manera més colpidora. Com donar espai a 
les llengües própies dins una institució, Tescola, que ha servit des 
de la colonització per assimilar la població autóctona a uns supo- 
sats valors ‘universals’ és, sens dubte, un dels molts reptes als quals 
s’enfronta aquesta illa en una época de canvis politics determinants 
per al seu futur. Descolonització i autodeterminació són, dones, dos 
processos essencials per recuperar un poder que sembla del tot ne
cessari perqué els pobles minoritzats puguin desenvolupar les seves 
llengües i cultures amb normalitat i en pau.

El llibre es clou amb les conclusions de José Antonio Flores Farfán, 
el qual ens recorda que la lingüística de la pau, terme que engloba
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l’enfocament de tots els articles del llibre, s’ha de basar en una visió 
holística de la diversitat lingüística. Aquesta visió és necessària per 
entendre la complexitat dels fenómens lingüístics, ja que les llengües 
estan intimament connectades no només a les ecologies sociocultu- 
rals, econômiques i politiques en què estan immersos els humans, 
sinó també a la diversitat biológica que els envolta i de la qual for
men part. Segons aquest autor, paradigmes encara prevalents, i so
vint occidentals, com ara el monolingüisme i l’etnocentrisme s’han 
de superar definitivament, adoptant enfocaments alternatius de la 
diversitat lingüística i cultural perqué constitueixen recursos indis
pensables per al diáleg intercultural i la construcció de la pau.

Per acabar, i aquest és un punt que també destaca Flores Farfán en 
el seu article, aquest llibre hauria de servir per posar en primer ter
me els parlants. Aquests paradoxalment han estât deixats de banda 
massa sovint en la recerca lingüística i, fins i tot, sociolingüística, on 
de manera general s’ha tendit a reificar les llengües, com si poguessin 
existir independentment de la gent que les parlen. Són en tot cas els 
parlants, i óbviament no pas les llengües, els que creen els conflictes i 
els que tenen igualment en les seves mans la capacitat de resoldre'ls. 
Són aquests parlants, en definitiva, els qui han de ser respectats per tal 
que tothom pugui viure en pau en les seves llengües.

La visió holística és 
necessària per enten
dre la complexitat dels 
fenómens lingüístics.
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MultìUngUisme ì pau
Noro Andríamíseza
Cap de la Dìvisió per a la Promoció de l ’Educació Bàsica de la UNESCO

El mandat de la UNESCO es va definir de la manera següent: “contri
buir al manteniment de la pau i de la seguretat afermant, mitjançant 
l’educació, la ciència i la cultura, la coMaboració entre nacions, per 
tal de garantir el respecte universal de la justicia, de la llei, dels drets 
bumans i de les Uibertats fonamentals per a tots, sense distinció de 
raça, de sexe, de llengua o de religió, que la Carta de les Nacions Uni- 
des reconeix a tots els pobles”.

Queda dar que la qüestió de les llengües, factor important de Tacos- 
tament entre els pobles aixi corn del diàleg entre pobles, a escala na
cional, regional i internacional, està al cor de les preocupacions de 
rOrganització, la qual afirma la seva posició: preservar la diversitat 
lingüística i promoure el multilingüisme pot contribuir a la pau.

Segons la UNESCO, “ En general (...) els contextos bilingües i multi- 
lingües, és a dir la presència de diferències lingüístiques en el si d’un 
mateix pais, són més aviat la norma que no pas l’excepciô arreu del 
món, tant al Nord corn al Sud. En aquest context, el bilingüisme i el 
multilingüisme, és a dir, Tús de més d’una llengua en la vida quotidi
ana, representen la práctica normal...” {Leducatìón dans un monde 
multilingue, 2003. Document marc de la UNESCO).

Es constata, tanmateix que el multilingüisme no és un fet que es 
valori a nombroses societats en detriment de la diversitat lingüísti
ca, de Taprenentatge de qualitat i de la integració, per esmentar-ne 
només alguns inconvénients.

Aixi les coses, se’n desprèn que el repte per a la UNESCO consisteix 
a continuar encoratjant els seus estats membres a elaborar i aplicar 
una política holística a favor del multilingüisme.
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L’assoliment de l’edu- 

ració per a tothom  
íassa per politiques 

1 favor de l’educació 
jilingüe o  multilingüe.

Recordem que, atés que “les guerres neixen en la ment de les persones, 
és a la ment de les persones on cal construir els baluards de la pau” 
(Carta constitutiva de la UNESCO), l’educació té un paper essencial en 
l’assoliment d’aquesta missió. L’educació pot, d’alguna manera, garan
tir la pau en la mesura que promogui la diversitat lingüística i cultural 
en tant que valors positius, desenvolupant aproximacions i pràctiques 
a favor d’aquesta diversitat al si dels sistemes educatius.

El respecte del dret a l’educació i a una educació de qualitat per a tots, 
emperó, continua essent un repte, un objectiu per assolir.

L’informe 2009 de la UNESCO sobre Teducació per a tothom “Supe
rar la desigualtat: per qué és important la governança”, testifica que 
al món hi ha milions d’infants no escolaritzats. És un fet que afecta 
les minories étniques, les poblacions autóctones, les nenes i les do
nes axí com la població rural, que són excloses de Teducació; el dret 
a Teducació i a una educació de qualitat en la llengua própia no és 
sempre respectât. Actualment Teducació monolingüe en una llengua 
no dominada per la totalitat dels escolars està molt estesa malgrat 
les repercussions éducatives, socials i econômiques negatives que té. 
La llengua pot ser, per tant, un factor d’exclusió.

La UNESCO sempre ha recomanat una “educació multilingüe” que 
vol dir “la utilitzaciô d’almenys tres llengües en Teducació: la llengua 
materna, una llengua regional o nacional i una llengua internacional” 
(L ’éducation dans un monde multilingue, 2003). Per tal que el dret a 
Teducació per a tothom, i en particular d’aquestes poblacions excloses, 
sigui respectât, és urgent que els estats membres elaborin una política 
a favor de Teducació bilingüe o de Teducació multilingüe que utilitzi la 
llengua materna o la primera llengua, i sobretot que Tapliquin.

Al costat de les accions i de les activitats d’argumentació i sensibi
lització de la UNESCO a favor de la diversitat lingüística i cultural, 
TOrganització ha proveít també un cert nombre d’instruments nor- 
matius internacionals com ara la Convenció sobre la salvaguarda del 
patrimoni cultural immaterial de la UNESCO de 2003 i la Convenció 
sobre la protecció i la promoció de la diversitat de les expressions 
culturáis de 2005.

Pel que fa ais instruments relatius a Teducació i a les llengües, es pot es
mentar la Convenció relativa a la Iluita contra la discriminació en Tám
bit de Tensenyament de 1960; la Declaració i Marc d’acció intégrât rela- 
tiu a Teducació per a la pau, els drets humans i la democràcia de 1995.
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L’organitzaciô es basa en aquests intruments internacionals per inci
tar els seus estats membres a ratificar-los, a inscriu-re’ls en els seus 
marcs juridic, legislatiu i administratiu, i a aplicar-los en politiques i 
programes nacionals. Respecte al multilingüisme, aqüestes accions, 
aquest compromis, significarien; reconèixer-lo, promoure’l, i fer-lo 
efectiu en els sistemes educatius, administratius i juridics, en les ex
pressions culturáis i en els mitjans de comunicació, al ciberespai i 
en els intercanvis comerciáis. És obvi que si els estats membres es 
limiten a ratificar-los, aquests instruments no tenen cap interés.

El desenvolupament d’una coexistència pacífica dels individus en so
cietats multiculturals on cadascü i cadascuna participen plenament 
en tant que ciutadà i ciutadana del seu pais i del món, no és possible 
sense l’exercici de tots els drets.

Per iMustrar el paper primordial de les llengües i del multilingüisme 
en totes les esferes de la vida pública, reproduirem les encertades 
paraules de Koïxiro Matsuura, director general de la UNESCO, amb 
motiu de la celebraciô del Dia Internacional de la Llengua Materna, 
el febrer de 2009, en una cerimònia que justament clausurava l’Any 
Internacional de les Llengües commémorât el 2008;

“Tenim la viva esperança que gracies a l’impuls de la campanya de 
comunicació portada a terme per la UNESCO amb motiu de l’Any 
Internacional de les Llengües 2008, es produiran résultats concrets a 
favor de l’üs de la llengua materna i del multilingüisme i que els seus 
propòsits constituirán el nudi de l’accio dels governs i de les agències 
de cooperació.

Més enllà de Tinterès suscitât per l’Any Internacional de les Llen
gües i pels centenars de projectes de promoció de les llengües ende- 
gats el 2008, els propers mesos s’iniciarà una avaluació de l’impacte 
d’aquest Any per mesurar la importáncia de les llengües per al desen
volupament, la pau i la cohesió social.

En aquest context, en ocasió de la desena edició del Dia Internaci
onal de la Llengua Materna, llanço una crida perqué les nombroses 
declaracions i iniciatives anunciades en el curs del 2008 siguin l’inici 
d’un seguit de mesures concretes i duradores”.
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Q 2  Diversitat lingüística, violència i pau
Félix Martí
President honorari de Linguapax

La diversitat lingüística, amenaçada

A principis del segle xxi ja és evident que les noves tecnologies de 
la comunicació exerceixen una pressió sense precedents contra 
la diversitat lingüística. Moites comunitats lingüístiques havi- 
en viscut en un aíllament que assegurava la seva vida perqué no 
sofríen cap bombardeig de llengües forasteres. L’arribada de la 
radio i especialment de la televisió a tots els racons de la geogra
fía del planeta introdueix preséncies lingüístiques perturbadores 
i sovint agressives. Aqüestes novetats es produeixen tant si van 
acompanyades d’intencionalitat política com de passivitat dels 
poders públics. Es pot pensar que són fenómens quasi naturals. 
Sembla que formin part inevitable del que es considera el pro
grès científic, tecnológic i social. La creixent comunicació entre 
comunitats lingüístiques també és el résultat d’una millora sense 
precedents en les vies de comunicació que fa propers els territoris 
de tots els estats. En el passât només unes minories dedicades 
al comerç utilitzaven, corn a complement de la llengua própia, 
les llengües de comunicació internacionals que, en la majoria de 
casos, eren llengües franques o pidgins. La majoria de la poblaciô 
humana vivia en un espai monolingüe o practicava un plurilin- 
güisme entre llengües veïnes. Actualment s’han multiplicat les 
relacions interlingüistiques i s’ha fet sentir el pes decisiu tant 
de les grans llengües internacionals corn de les llengües utilitza
des pels estats més poderosos. A molts països d’Africa i d’altres 
continents l’agressivitat de les llengües colonials ha aconseguit 
marginar les llengües própies a les administracions publiques, a 
l’escola i als mitjans de comunicació. A tôt el món el prestigi de 
la llengua anglesa ha fet possible una generalitzada substitució
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cultura sotmesa 
i les Ueis del mercat 
ictua implacablement 
lontra la diversitat 
ingüística.

lingüística que margina les llengües autóctones amb complaença 
de les autoritats politiques i una ingénua acceptació per part de 
les families. La predicció sobre la desaparició de la majoria de les 
6.500 llengües parlades actualment és coherent amb la violència 
exercida de fet per la llengua anglesa i les altres llengües afavori- 
des pels canvis tecnológics aparentment neutrals i anónims.

Els canvis que afecten el món de la cultura també incideixen ne- 
gativament en la diversitat lingüística. Les cultures estan pro- 
gressivament condicionades per les indústries culturáis. Com en 
altres ámbits de la vida humana, com són la producció d’aliments
0 l’atenció sanitaria, les empreses imposen el seu ordre. Es tracta 
d’un poder que té com a prioritat el lucre empresarial i que és 
poc sensible a les aspiracions de les comunitats humanes. El que 
s’imposa és el consum cultural per sobre del servei, la creativi- 
tat i el protagonisme de les poblacions. Les indústries culturáis 
programen el consum i fomenten la passivitat. La diversitat lin
güística és avaluada com una nosa per a uns mercats que es ges
tionen més fácilment sense aquesta complicació. Les indústries 
culturáis més fortes són les que tenen uns mercats més grans, és 
a dir, les empreses promogudes al si de les comunitats lingüísti
ques més poderoses des d’un punt de vista económic, politic i de- 
mográfic. Les comunitats lingüístiques petites i mitjanes no dis- 
posen d’indústries culturáis que puguin competir amb les grans 
multinacionals o amb les indústries protegides pels estats dels 
països més desenvolupats. El desequilibri a favor de les indústri
es culturáis dominants és una violència estructural, massa poc 
analitzada, que tendeix a afeblir sistemáticament la majoria de 
comunitats lingüístiques. Es produeix una erosió del món simbó- 
lic de les comunitats culturalment dominades que és una agressió 
neurálgica a les seves possibilitats de tenir futur. La subordina
ció de les experiències culturáis als interessos de les indústries 
culturáis és un problema greu de les societats contemporànies
1 s’hauran de trobar les propostes i les vies per limitar l’impacte 
d’aquestes indústries. Probablement els aspectes més humans i 
més intéressants de la vida cultural de les persones i dels pobles 
tenen lloc al marge o contra els intents de dominació i control de 
les maquinàries empresarials o de la cultura concebuda corn a es- 
pectacle que tan sovint fomenten les administracions publiques. 
La cultura sotmesa a les lleis del mercat actua implacablement 
contra la diversitat lingüística. Els serveis que poden prestar les 
industries culturáis s’han d’equilibrar amb un prestigi creixent de
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la iniciativa cultural, el sentit critic i l’esperit de Ilibertat, que són 
les condicions de la creativitat.

El creixement, sense precedents, del fenomen migratori constitu
eix una altra amenaça per a la diversitat lingüística. A les comu
nitats lingüístiques dels països pobres s’observa una tendència a 
l’emigració per part dels joves que busquen treball i progrès eco
nómic. Molts arriben a creure que el canvi de llengua és la condi
ció necessària per al seu progrès personal i ho entenen en el sen
tit d’abandonar la llengua própia i substituir-la per una altra més 
prestigiosa. Les comunitats d’origen, sense una bona part dels 
seus components joves, s’afebleixen. Els fets migratoris augmen
ten la població de les grans ciutats i actualment, a totes les metró
polis, hi conviuen centenars de llengües, peró els seus parlants es 
veuen obligats a utilitzar preferentment la llengua principal de la 
vida política i económica del país. Les minories lingüístiques són 
engolides per les llengües oficiáis o majoritáries. Són violéncies 
lingüístiques que passen desapercebudes perqué compten amb la 
conformitat dels parlants de les llengües minoritáries. A alguns 
països es reconeixen certs drets lingüístics als immigrants espe
cialment en l’àmbit escolar, peró la dinàmica social va imposant 
l’üs de la llengua majoritària. En el cas de ciutats que tenen corn 
a llengua primera una llengua que no coincideix amb la llengua 
oficial de l’Estat, és freqüent que l’arribada d’immigrants reforci 
l’üs de la llengua oficial de l’Estat perqué la consideren més útil. 
Els moviments massius de poblaciô forastera ja van ser utilitzats 
en el passat per reprimir les comunitats lingüístiques, convertint 
les majories en minories als seus territoris histórics. El mateix 
objectiu s’aconseguia imposant exilis i diáspores quan els despla- 
çats eren els mateixos membres de la comunitat lingüística. Ac
tualment, sense provocar desplaçaments forçats massius de per
sones de les minories lingüístiques, es produeixen transferéncies 
voluntáries prou importants com per alterar la composició de les 
comunitats lingüístiques i crear problèmes greus a les minories 
lingüístiques a les àrees on històricament eren clarament majo
ries. Tot es complica encara més quan s’observa que tant les co
munitats lingüístiques majoritáries com les minoritáries poden 
regir-se per normes lingüístiques poc favorables a la diversitat 
lingüística. En tot cas, els imprevistos i massius fenómens de les 
migracions humanes fan més difícil la convivéncia interlingüísti
ca. S’haurà de protegir la diversitat lingüística amb criteris nous 
i imaginatius.

Les violéndes lingüísti
ques passen desaperce
budes perqué compten 
amb la conformitat 
de les llengües mino
ritáries.
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Ideologies de la violència contra les llengües

La llengua única és 
un horitzó fascinant i 
pervers a la vegada.

La ideologia més perillosa contra la diversitat lingüística s’ha d’ex- 
pressar amb els instruments intel-lectuals de la prospectiva. És la 
creença en el carácter inevitable d’un escenari de futur en el qual 
després d’una llarga competéncia entre les llengües s’acabarà im
posant, per raons pràctiques, una sola llengua (l’anglès) o un petit 
grup de llengües dominant grans territoris de la geografia univer
sal. Moites persones creuen que aquest escenari és desitjable per
qué simplificará una complexitat que complica la governabilitat i la 
convivéncia humana. Imaginen i desitgen un futur on les actuals 
diferències culturáis i lingüístiques s’aniran diluint fins al punt que 
tots els ciutadans compartirán simbols, orientacions ètiques, conei- 
xements de base científica, institucions comunes i llengua única. És 
un horitzó fascinant i pervers a la vegada. El seu aspecte positiu és 
la nécessitât de gaudir de marcs universals consensuats i compartita. 
Probablement serà intéressant aconseguir una globalització que fun- 
cioni sobre unes bases culturáis comunes. L’aspecte pervers d’aquest 
horitzó és creure que les diferències entre persones i grups humans 
són negatives i són incompatibles amb una globalització que s’hau- 
ria d’entendre precisament com una concertació de les diversitats. 
L’escenari de futur que sembla més desitjable és el de la progressiva 
harmonía de les diversitats mítica, religiosa, filosófica, epistemoló
gica, moral, estètica i lingüística. És Thoritzó del respecte mutu, del 
diáleg intercultural, del goig de la descoberta del que és diferent en 
tots els ordres, de la legitimitat d’un pluralisme radical i de la re
nuncia a la imposició de models únics en tots els ámbits. Aquest 
segon escenari de futur té més en compte la realitat tot i que no 
simplifica els problèmes de gestió. Per altra part, en el camp de les 
llengües, la diversitat és el fruit més valuós de l’evolució cultural de 
Tespécie humana i se l’ha de considerar un patrimoni irrenunciable 
de recursos intel-lectuals i morals per al futur de la humanitat. Les 
societats han d’optar per un dels dos escenaris de futur; construcció 
d’homogeneítats o celebració de les diversitats. Cap dels dos escena
ris és inevitable; són construccions que es van edificant ja des d’ara. 
L’opció contra la diversitat ja s’ha conegut històricament i ha provo- 
cat violéncies massa doloroses. El respecte a la diversitat és un camí 
laboríos pie d’auguris de pau.

Hi ha una ideologia que justifica la violència contra la diversitat lin
güística d’una manera subtil. Caracteritza la manera de pensar de
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Les llengües serveixen per a la comunicació, peró no es pot reduir 
el fet lingüístic a la seva dimensió comunicativa. Les llengües no 
es poden separar de les cultures. En són, a la vegada, matriu i 
expressió. Quan es nega la relació entre llengües i cultures es dévalua 
la dignitat de les llengües. S’accentua unilateralment el seu carácter 
instrumental. Les llengües manifesten identitats culturáis. La llengua 
própia de cada persona i de cada comunitat no es redueix mai a una

La jerarquitzadó de les 
llengües ha justificat 
repressions subtils.
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persones i institucions que aparentment són favorables a la protec
ció de totes les llengües, però que bo fan a partir de l’establiment 
d’una jerarquització entre les llengües. Creuen que unes llengües te
nen una dignitat superior a les altres. Discriminen les llengües orals 
enfront de les escrites. Discriminen les llengües que no s’ban utilit
zat en l’àmbit de la ciència o la tecnologia. Discriminen les llengües 
no declarades oficiáis als seus estats. I moites altres discriminacions 
per qualsevol criteri aparentment serios. Les llengües colonials, en 
el millor dels casos, quan ban conviscut amb les llengües autóctones 
dels pobles colonitzats sense reprimir-les, s’han considérât llengües 
superiors. La jerarquització ha justificat repressions subtils. Encara 
actualment, en els processos de reconeixement juridic de les minori
es lingüístiques, s’estableixen legislacions que tenen corn a objectiu 
privilegiar algunes comunitats lingüístiques i minoritzar-ne d’altres. 
La mateixa designació de llengües minoritáries ja és indicativa de 
la ideologia de la jerarquització. És evident que les comunitats lin
güístiques són diferents pel seu pes demogràfic, per la seva riquesa 
económica, pel seu estatut politic, per la seva presència mediática i 
per moites altres consideracions, però aqüestes diferències reals no 
afecten la pròpia dignitat de totes i cada una de les llengües. Totes les 
llengües serveixen per crear móns simbòlics, per fer ciència, per les 
arts de la paraula i del pensament, per expressar valors i esperances 
i per acompanyar els misteris de la vida i de la mort. Per aquesta raó 
no es pot justificar cap discriminació. El que té sentit és dotar cada 
comunitat lingüística dels mitjans que necessita per viure i tenir fu
tur. Els experts ja admeten que els mitjans que es facilitin a cada co
munitat han de tenir en compte les caractéristiques de la comunitat 
i que hi ha limitacions raonables i justificades. En cap cas s’han d’es- 
tablir sobre la base de la jerarquització. La dignitat de les llengües no 
és conseqüència del seu grau de reconeixement. És una consideració 
prèvia. Les llengües, les cultures i els pobles existeixen emmarcats en 
successives estructures politiques, però no en deriven i sovint són 
aqüestes estructures les que determinen el seu lloc públic amb una 
filosofia de jerarquització.
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íl fet lingüistic no es 
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funció descriptiva sinó que està gràvida de valoracions, d’intencions, 
d’emocions i d’interpretacions. Quan una persona parla també 
recorda, comparteix, imagina i espera. Els llenguatges artificials de les 
màquines no estan creats per incloure tants matisos. Els formalismes 
propis de la matemàtica, de les composicions quimiques o dels mètodes 
numèrics no serveixen per expressar angoixes i esperances, segones 
intencions, actituds morals o creativitat estètica. L’espècie humana viu 
en universos identitaris que les llengües reflecteixen admirablement. 
Voler prescindir dels lligams entre llengües i identitats culturáis és 
violentar Texperiència lingüística. Una de les maneres freqüents de 
negar aquesta connexió entre llengua i identitat cultural és defensar un 
cosmopolitisme que es proposa corn una pertinença, sense arrelament 
cultural, a una suposada cultura universal postidentitària. En realitat 
es tracta d’instaMar-se, sense sentit critic, en les coordenades de les 
cultures dominants. És una opció que recorda les proclamacions, tan 
ideologitzades, de la fi de les ideologies. El cosmopolitisme, corn a 
menyspreu de les identitats particulars, és una actitud conservadora 
en la mesura que accepta els valors que exclouen el rise, la innovació i la 
creativitat. Moites persones superficial o declaradament escèptiques 
presumefxen de cosmopolitisme. Peró el progrès de la humanitat 
es produeix per les iniciatives que, arrelades a identitats concretes, 
esdevenen patrimoni universal. L’autoestima de la llengua própia és 
una bona iniciació per a descobrir els aspectes fascinants de les altres 
llengües i identitats culturáis. La indiferència lingüística, és a dir la 
incapacitat de gaudir de la llengua própia i saltar d’una llengua a una 
altra amb motivacions massa lleugeres, acompanya sovint actituds 
d’insensibilitat respecte a la marginació i a la repressió de moites 
llengües.

Llengües í processos de pau

Els estudis sobre els conflictes armats i els centres de recerca sobre 
la pau revelen que en la majoria de les guerres recents la repressió de 
les identitats culturáis i lingüístiques forma part de les causes analit- 
zades. Es pot observar que, a diferéncia de temps passats, les guerres 
més freqüents ja no són entre estats que rivalitzen pel poder politic 
o económic, sinó conflictes intraestatals entre comunitats lingüísti
ques o culturáis. L’aspiració a una vida més democrática ha multipli
cat les reivindicacions de les comunitats que fins ara havien acceptât 
situacions de dominació lingüística i cultural a l’interior dels estats
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als quais pertanyen politicament. Les protestes ja no es dirigeixen 
només contra unes metrópolis molt allunyades geogràficament de 
la comunitat colonitzada, sinó contra els centres de poder del propi 
Estât configurât exclusivament al servei de la identitat majoritària 
i que marginen o reprimeixen les altres comunitats culturáis i lin
güístiques. Naturalment els estats multiidentitaris i multilingüistics 
acusen les seves minories de provocar els conflictes. Invoquen prin
cipis que suposen una restricció dels drets democràtics. Es defensen 
amb les seves constitucions aparentment democràtiques, però que 
ignoren els drets de les minories i neguen els drets d’autodetermina
ció de les comunitats amb una identitat diferenciada de la majorità
ria. El progrès real de les pràctiques democràtiques suposa construir 
un ordre politic on les lleis siguin garantía del respecte a totes les 
comunitats humanes. El sentit dels tribunals constitucionals, a les 
societats democràtiques, és justament la protecció de les minories 
culturáis i lingüístiques enfront d’una instrumentalitzaciô de les 
pràctiques democràtiques, per part de la majoria, que exclogui de 
fet les llibertats de les minories. Atès que en el món actual la majoria 
dels estats són multiculturals i multilingües, s’ha de preveure una 
multiplicació dels conflictes identitaris i seria desitjable que s’escol- 
tés cada vegada més la voluntat de totes les comunitats humanes. 
L’esperit democràtic obliga a respectar els processos d’alliberament 
cultural i lingüístic i aconseguir una pau consensuada que ha d’anar 
SLibstituint l’antiga pau dels imperis que entenien la pau corn una 
dominació de comunitats vençudes i colonitzades.

Durant les ultimes décades, a tots els continents s’han fet progressos 
notables en el reconeixement dels drets lingüístics. A  Europa de ma
nera especial s’ha aconseguit una convenció que protegeix els drets 
de les persones que pertanyen a les minories lingüístiques. Des de 
les institucions europees s’han acordat directrius politiques i créât 
organismes que vetllen per la protecció de la diversitat lingüística. El 
nomenament d’un comissari per al multilingüisme per part del go
vern europeu i els programes que promou el Conseil d’Europa oberts 
a totes les llengües del continent són expressions positives d’una 
creixent Sensibilität favorable tant a les llengües de les majories corn 
de les minories. Però tots els instruments actuals per resoldre per 
mitjans no violents els conflictes amb components lingüístics pa
teixen les limitacions que suposa el poc reconeixement dels drets 
humans coMectius, que en aquest cas són els drets de les comunitats 
lingüístiques. El document més avançat en aquest camp és la De
claració Universal dels Drets Lingüístics aprovada a Barcelona l’any

resolució dels con
flictes lingüístics passa 
pel reconeixement 
dels drets humans
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1996 per delegacions del Pen Club Internacional, el CIEMEN i una 
seixantena d’altres organitzacions no governamentals. No és cap 
convenció signada pels estats i que pugui incorporar-se a les seves 
legislacions. S’hauria de continuar treballant per aconseguir-ho. El 
reconeixement dels drets coMectius significaría un pas decisiu per 
a les metodologies de resolució pacífica dels conflictes. Una victória 
encoratjadora en aquest camí és la recent Declaració de les Nacions 
Unides sobre els Drets dels Pobles Indigenes de l’any 2007. La majo
ria dels estats encara tenen por a un possible reconeixement explicit 
del dret a l’autodeterminació dels pobles. És un dret ja mencionat 
en els documents aprovats pel sistema de les Nacions Unides, peró 
sempre s’ha volgut interpretar de manera molt restrictiva. El Centre 
UNESCO de Catalunya, amb la coMaboració de la Divisió de Drets 
Humans, Democràcia i Pau de la UNESCO, va promoure l’any 1998 
una reflexió internacional sobre la implementació del dret a l’autode- 
terminació com a contribució a la prevenció de conflictes. Entre els 
experts aquesta idea és ámpliament compartida. El reconeixement 
dels drets de les comunitats lingüístiques també seria un instrument 
poderos per a la prevenció de conflictes. De moment la comunitat 
internacional sembla més sensible a la protecció de les llengües en 
perill d’extinció que a les llengües que reclamen drets homologables 
als que gaudeixen les comunitats lingüístiques majoritáries. Fins i 
tot sembla que es prefereixi enregistrar les llengües mortes o en si
tuació d’extrema feblesa i convertir la diversitat lingüística en tema 
de museu. El que cal és donar seguretat suficient a totes les llengües 
vives i modificar les legislacions que ho impedeixen. Aquesta és la 
garantía de la pau.

La pau és la conseqüència de l’establiment de condicions de vida dig
nes per a les persones i les comunitats humanes. No hi pot haver 
pau quan no es respecta la dignitat de les comunitats lingüístiques 
o de les comunitats culturáis, ideológiques i espirituals. En societats 
que ja preveuen poder resoldre els problèmes de subsisténcia mate
rial, malgrat les crisis que afecten la vida económica, es pot pensar 
que els conflictes de naturalesa cultural esdevindran cada vegada 
més centrals. I també sembla que la progressiva globalització uni- 
versalitza les aspiracions de totes les comunitats humanes a gaudir 
de drets democràtics, de llibertats més efectives i d’autonomies més 
respectades. Per aquesta raó es pot preveure un procès de reforma 
de les estructures politiques que es van configurar durant els segles 
passats. Es revitalitzaran els fins ara poders absoluts de les entitats 
estatals, es reforçarà l’arquitectura política internacional, és a dir el
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sistema de les Nacions Unides i les unions politiques continentals, i 
es valoraran les comunitats humanes subsestatals, és a dir, els pobles 
amb una identitat cultural pròpia. Els pobles que ho desitgin esde
vindran membres de pie dret de les estructures politiques continen
tals i des d’aquest nivell contribuirán a les responsabilitats de govern 
universal, que funcionará amb criteris estrictament democràtics. 
Els canvis permetran impedir les guerres insensates i la depredació 
dels recursos del planeta, organitzar una efectiva Solidarität global 
que solucioni la pobresa pendent i acordar que la vida econòmica 
mundial estigui regulada per criteris morals i normes politiques. Se
rán els tribunals els responsables de dictaminar sobre els conflictes 
entre comunitats i els governs continentals i mundial dirigirán les 
forces armades globals. Aquesta nova perspectiva internacional ja 
no és una utopia. Probablement les majories de la població de tots 
els països la construirán durant els propers decennis. S’hauran de 
neutralitzar les pressions de tots els beneficiaris del desordre actual: 
dictadors, totalitaris, especuladors, intolérants, dogmàtics, mafiosos 
i escèptics. Les comunitats lingüístiques, practicant una autoestima 
desacomplexada, mostrant la seva voluntat de diàleg intercultural i 
afirmant els seus drets coMectius, contribuirán a aquesta transfor
mació global. La Iluita pacífica de les comunitats lingüístiques per 
evolucionar cap a aquesta nova convivéncia ja és una certa anticipa- 
ció del que ha de ser un procès general cap a una pau global compar
tida i efectiva.

Les comunitats lingü
ístiques, practicant un 
autoestima desacom
plexada, mostrant la 
seva voluntat de diálej 
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Entre els principals factors que de vegades porten a conflictes ètnics 
violents hi ha les politiques i les pràctiques lingüístiques que no ges
tionen bé la diversitat. Aquesta mala gestió de la diversitat moites 
vegades comporta violacions dels drets humans segons el dret inter
nacional que arriben a tal extrem i tenen uns efectes que al final la 
resistència violenta es considera una manera viable de reaccionar i 
oposar-se a les politiques governamentals que sovint neguen o fins i 
tot denigren la diversitat lingüística, religiosa o cultural d’un país. En 
altres paraules, en lloc de ser un interlocutor imparcial en els conflic
tes, aixó suposa que els governs no són neutrals, o almenys «justos», 
a l’hora de gestionar la diversitat, i aixó crea al seu torn les condici
ons que afavoreixen la violència.

Tot i que aparentment aquesta hipótesi sembla força simple, en reali
tat comporta consideracions molt complexes que de vegades ban difi- 
cultat als governs de la major part del món trobar l’equilibri correcte.

El Dia internacional de la Llengua Materna i el context dels 
conflictes

La majoria de conflictes d’avui dia no són les guerres entre països, sinó 
els conflictes ètnics, els conflictes dins d’un pais i la majoria de vega
des conflictes on sovint bi ha implicada una minoria étnica, general- 
ment cultural, lingüística o religiosa, que está enfrontada al govern 
del seu país. En general es creu que almenys el 70 % dels conflictes del 
món dels darrers seixanta anys són conflictes étnics. Menys de 10 dels 
aproximadament 150 conflictes han estât internacionals (Marshal & 
Robert Gurr, 2005) i possiblement un dels més grans malentesos al
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voltant de molts d’aquests conflictes és que les qüestions lingüísti
ques són en la práctica un dels seus principals factors. Aquest desco- 
neixement generalitzat de la relació intima entre les reivindicacions 
lingüístiques i els conflictes es fa més patent quan es té en compte la 
celebraciô del Dia Internacional de la Llengua Materna el 21 de febrer.^ 
Tot i que molta gent coneix aquesta celebraciô, són molt pocs els que 
saben que està relacionada amb un conflicte en qué la llengua va ser 
un element central.

L’elecciô del 21 de febrer corn a Dia Internacional de la Llengua Ma
terna estava relacionada sobretot amb la incapacitat per gestionar la 
diversitat, i especialment amb la incomprensió del fet que la llengua i 
els drets bumans s’ban de protegir, la qual cosa pot portar al conflicte. 
Corn ja aprofundirem més endavant, la pau i l’estabilitat requereixen a 
moites parts del món una comprensió molt més profunda i ámplia de 
la relació entre la llengua, els drets bumans i la pau i els conflictes.

L’elecció del 21 de febrer com a Dia Internacional de la Llengua Ma
terna és per raó dels fets que es van esdevenir fa més de mig segle, 
a la década de 1950, quan el govern del Pakistan va anunciar la seva 
intenció de fer de l’urdú la llengua oficial exclusiva del país als efectes 
administratius i de govern.^ Tot i que és ben sabut — des del punt 
de vista del dret internacional en qualsevol cas—  que l’elecció d’una 
llengua oficial és una qüestió que recau sobre el govern, si la designa
ció d’una llengua oficial exclou completament l’ús de qualsevol altra, 
aixó genera una sèrie de possibles violacions del dret internacional.

L’anunci de les autoritats pakistaneses va comportar una altra con
seqüència molt més directa i potencialment perniciosa. La seva polí
tica lingüística era en la práctica inacceptable per a un segment molt 
gran de la població d’aquell país — gairebé la meitat de la població—  
que vivia a la part orientai del que aleshores era el Pakistan. Gairebé 
tota la població que vivia al Pakistan Orientai, el que avui es coneix 
amb el nom de Bangla Desh, parlava amb fluìdesa en bengali, però 
no en urdù. Per a aquesta població, tenir l’urdú com a llengua ofici
al exclusiva comportava la pèrdua i la negació d’oportunitats, poder 
i fins i tot identitat. Aquesta elecció de l’urdú com a llengua ofici-

1 Proclamât per la UNESCO el 17 de novembre del 1999, aprovat per la resolució sobre 

multilingüisme de l ’Assemblea General de les Nacions Unides, A/RES/61/266, el 8 de 
juny del 2007, disponible a http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/510/33/PDF/ 
N0651033.pdf ?OpenElement.
2 El 26 de gener del 1952, la comissió creada per redactar els principis rectors de la 

constitució del Pakistan va recomanar que l ’urdú fos Túnica llengua oficial del Pakistan.
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al Única va comportar per a aquesta població conseqüències molt 
importants i immédiates. Per a la població de parla bengalina del 
Pakistan Oriental, aquesta política de «gestió» va comportar la seva 
práctica exclusió de molts ámbits d’ocupació i carrees de poder. La 
resistència a tenir l’urdú com a llengua oficial exclusiva i el sentiment 
que el Govern pakistanès els estava discriminant — en altres parau
les, els negava un dret huma molt bàsic—  van empènyer a crear el 
Moviment per la Llengua Bengalina i finalment a emprendre el carni 
cap a la independència.

El 21 de febrer del 1952 es va celebrar una gran manifestació que va 
ser brutalment esclafada per les autoritats, que van assassinar un 
grup d’estudiants. Tot i que no cal esmentar els details d’aquest epi
sodi, i que sens dubte hi devien haver altres factors que van interve
nir i contribuir a la creació d’un moviment secessionista al Pakistan 
Orientai en el carni que va emprendre per convertir-se en Testât de 
Bangla Desh, el protagonisme de la llengua és inqüestionable. El 21 
de febrer és avui festa oficial a Bangla Desh, on és conegut com el 
Dia de la Llengua; al lloc on els estudiants es manifestaven contra les 
politiques lingüístiques del Govern del Pakistan hi ha un monument 
que els recorda, el Shaheed Minard el Monument dels Martirs, tam
bé conegut com el Monument de la Llengua, a Dacca.

En cas que no sigui prou clara la relació entre el Dia Internacional de 
la Llengua Materna i aquests fets que són fruit de la «mala gestió» de 
la diversitat, va ser a través dels esforços del Govern de Bangla Desh 
que la comunitat internacional va acabar escollint el 21 de febrer 
com el Dia Internacional de la Llengua Materna.

La gestió a través del respecte envers la diversitat i el vincle 
amb els drets humans

Pel que fa a la llengua i els drets humans. Tintent de fer de Turdú 
la llengua nacional exclusiva va constituir amb tota probabilitat, si 
avui ho haguéssim d’analitzar en funció de la legislació internacio
nal dels drets humans, discriminació per motius lingüístics en re
lació amb els individus que parlaven bengali. Probablement cons
tituiría discriminació perqué no seria raonable ni justificat, atès

3 Per a més informació sobre aquest monument, vegeu http://en.wikipedia.org/wiki/
Shaheed_Minar.
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que la poblaciô de parla bengalina constituía al voltant de la meitat 
de la poblaciô del Pakistan, permette únicament l’ús de la llengua 
urdù en l’administraciô i les activitats de govern. L’ús exclusiu de 
Turdú no contenia cap disposició que permetés, almenys al Pakis
tan Oriental, un cert ùs de la llengua bengalina on més del 90 % 
de la poblaciô parlava aquesta llengua — i no Turdú—  en la funció 
pública, les escoles estatals, Texèrcit i la policia. Més concretament, 
la repercussió d’una política exclusivament urdù hauria comportât 
un desavantatge extrem i fins i tot Texclusió de la majoria de ben- 
galins — gairebé la meitat de la poblaciô del Pakistan—  de les opor- 
tunitats laborals en Tadministració pública, ja que la gran majoria 
no parlaven Turdú amb fluïdesa.

Aquest és un àmbit del dret internacional que encara està en desen
volupament, però pel que fa a Tús d’una llengua per part d’un govern i 
el dret de no-discriminació, la nécessitât de preferències lingüístiques 
raonables i justificades per part d’un govern indicaría que hi ha d’ha- 
ver una mena de «proporcionalitat lingüística»: quan hi ha implicat un 
grup lingüístic prou gran, existeix el dret a què la seva llengua s’utilitzi 
en la mesura adequada en les institucions i les activitats de TEstat, corn 
ara Tocupació i Teducació. En cert sentit, el que el món celebra cada 21 
de febrer, el Dia Internacional de la Llengua Materna, és la mala gestió 
de la diversitat que va crear les condicions per a un conflicte ètnic i un 
moviment separatista que va arribar a bon port.

La negativa a respectar la diversitat i a tenir-la en compte, sobretot 
en Tàmbit de Tüs de la llengua, tan sols és un factor més, perqué 
sempre n’hi ha molts d’altres que entren en joc en els conflictes. 
Tanmateix, de vegades és sorprenent la importáncia de la llengua 
en molts d’aquests conflictes, i la freqüència amb què la majoria de 
la poblaciô no és conscient o desconeix els drets humans i lingüís
tics que solen precipitar aquests conflictes, o almenys afavorir-los. 
És possible que molts recordeu una famosa foto del 1976 on sortia 
Hector Pieterson, un escolar de 13 anys que va rebre un tret disparat 
per un policia sud-africà el 16 de juny del 1976 i que més tard va 
morir durant la revolta de Soweto, juntament amb molts d’altres, 
mentre se Tenduien. La revolta de Soweto va ser un moment clau: 
veure la policia i Texèrcit matant nens va impactar la població negra, 
va impactar la comunitat internacional i fins i tot va impactar molts 
sud-africans. A partir d’aquell dia, va ser impossible per al règim ra
cista de l’apartheid sud-africà d’oposar resistència al final de la domi
nació bianca sobre la majoria negra.
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El que la gent sol oblidar és que la révolta de Soweto estava relacio
nada amb una manifestació d’estudiants contra la política lingüística 
del Govern de Sud-àfrica. Es manifestaven contra XAfrikaans M e
dium Decree del 1974, el decret que imposava a tots els estudiants 
negres aprendre I’afrikaans i seguir les classes de secundària de ma- 
temàtiques, ciències socials, geografia i história en aquesta llengua.'  ̂
Les preferències lingüístiques del Govern, i una llei que en el context 
de Sud-àfrica avui seria considerada possiblement discriminació lin
güística segons el dret internacional, va afavorir molt la violència i el 
conflicte en aquell país, juntament amb altres formes de discrimina
ció racial que van impregnar tota la societat sud-africana.

Aquests no són exemples inusuals del vincle entre la negativa a 
reconèixer i tenir en compte la diversitat i el sorgiment del con
flicte. Durant moites décades s’ha desenvolupat un altre conflicte 
al sud de Tailàndia que potser no sigui tan conegut ni tingui tant 
d’interès periodistic, almenys a Occident. En aquest conflicte, que 
implica una minoria musulmana de parla malaia en un pais majo- 
ritàriament budista, un dels incidents violents particulars i força 
inusuals és la crema d’escoles publiques en aquella part del país. 
Tot i que els mitjans de comunicació majoritaris, si informen so
bre aquest conflicte, invariablement parlen de la religió (Melvin, 
2007), els principals punts de tensió i conflicte probablement són 
més lingüístics que religiosos, una afirmació que es pot fer si ana- 
litzem la manifestació de la violència. Des del 2004, més de 120 es
coles públiques han estât incendiades i gairebé 100 professors han 
estât assassinats pels rebels d’ètnia malai. Les escoles públiques i 
els professors són els principals objectius perqué són vistos com a 
símbols de la llengua i la cultura tailandeses i del Govern central 
tailandés: encara que la població malaiomusulmana representi el 
80 % de la població de les províncies del sud de Tailàndia, i encara 
que hi hagi entre cinc i sis milions que parlin la llengua malaia, el 
tailandés és Túnica llengua del Govern, la llengua de Teducació pú
blica i la llengua del poder i les oportunitats. De la mateixa manera 
que Tús exclusiu de Turdú va donar lloc a manifestacions i violèn
cia, la mateixa negació del dret a la igualtat i el respecte envers 
la no-discriminació — combinat amb elements religiosos que sens 
dubte també són importants—  van crear les condicions per a la 
violència i el conflicte al sud de Tailàndia. La majoria dels llocs de 
treball dels professors a les escoles públiques, la policia i la funció

Sovant el conflicte neix 

del no-reconeixement 

de la diversitat.

4 Per a una explicació de les circumstáncies historiques, vegeu Giliomee, 2003.
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pública d’aquesta regió, malgrat que els malais siguin milions, es
tan ocupats per l’ètnia tailandesa, que no són membres de la gran 
minoria malaia.

Un darrer exemple de la importáncia dels drets de les minories i els 
conflictes ètnics és la terrible tragèdia del conflicte a Sri Lanka, que 
fa més de tres décades que dura i ha provocat desenes de milers de 
morts. Sri Lanka conté bona part dels ingredients del moviment 
bengali, tot i que la minoria de parla tàmil hi representa més del 
18% de la població total del país.

Després d’arribar a la independència el 1948, el Govern de Sri Lan
ka va acabar adoptant el singalès corn a llengua oficial, juntament 
amb Tanglès, i al final durant un breu période de temps va ser l’ùnica 
llengua oficial. En la práctica, aixó va comportar Texclusió cada cop 
més gran dels tàmils de molts llocs de treball, si no la majoria, de 
la funció pública. L’efecte del que avui es considerarien preferències 
lingüístiques discriminatóries del Govern també eren molt évidents 
i greus per a aquesta minoria ètnica: a la década de 1970 hi havia 
poquíssims funcionaris tàmils.^ Avui dia, sembla ser que tot i que 
els tàmils són un sector molt gran de la població del país, represen
ten menys del 8,5 % de la funció pública. A part de les preferències 
lingüístiques irracionals hi havia altres formes de discriminació que 
sens dubte van contribuir al sorgiment d’aquest conflicte ètnic: di
versos programes feien molt més fácil per als estudiants singalesos 
d’entrar a les carreres universitáries de medicina i enginyeria que als 
estudiants tàmils; el Govern assignava terres i ajudes a pobladors 
singalesos en àrees considerades tàmils; els treballadors tàmils més

5 Cita de De Votta, 2009: «Sirim avo Bandaranaike va fer més per marginar els tàmils de 
Tilla que cap altra autoritat. Ja sigui per ignoráncia, arrogáncia o etnocentrisme, els seus 

dos governs (1960-65 i 1970-77) van aplicar una politica rere Taltra amb Tobjectiu de fer 
dels tàmils ciutadans de segona; per exemple, s’evitava desenvolupar les zones tàmils del 
nord-est i es desenvolupaven les zones singaleses; es bloquejava la contractació de tàmils 
per a la funció pública; es forçava els funcionaris tàmils a aprendre en singalès si volien 

ascendir; es destinaven funcionaris singalesos a les zones tàmils, sense tenir en compte 
les dificultats que aixó causava als tàmils quan interactuaven amb aquests funcionaris 

que no parlaven tàmil; es va instituir el singalès corn a llengua única del sistema judicial 
al nord-est de predomini tàmil; es van instituir politiques que exigien als estudiants 

tàmils treure notes més altes per entrar a la Universität; es va crear un sistema de quotes 
per tal que els estudiants singalesos de les zones rurals poguessin entrar a la Universität 
a costa dels fins alesbores sobrerepresentats tàmils; es van prohibir les publicacions 
tàmils que fomentaven la cultura tàmil de [la próxima] Tamil Nadu [estât de TÎndiaj; 
es va prosseguir amb la colonització singalesa envaint les zones tradicionalment tàmils 
amb singalesos del sud; i no es va tenir en compte Taportació tàmil a Thora d ’elaborar 
una constitució etnocèntrica que codifiqués el singalès com a ùnica llengua nacional i el 
budisme com la religió més im portant.»
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veils del Govern eren acomiadats o no els apujaven el sou si no apre- 
nien rápidament el singalès, etc.

Lliçons per gestionar la diversitat

La connexió entre les violacions dels drets humans de les minori
es que van contribuir directament i significativament a l’esclat del 
conflicte violent, d’una banda, i la diversitat lingüística, de l’altra, és 
força clara, i aixó es pot ampliar a altres formes de diversitat cultu
ral o religiosa. Moites vegades, quan les minories són discriminades, 
sobretot en ámbits com Tocupació, la propietat de la terra, la negació 
de la Ilibertat d’expressió o la impossibilitat d’utilitzar la seva llengua 
d’acord amb una fórmula proporcional, s’originen tensions que van 
agafant força fins al punt que es pot arribar a desenvolupar un con
flicte ètnic (de Varennes, 2007).

El que va passar en els exemples anteriors i en indrets corn ara 
Macedònia amb la minoria albanesa, a Turquía amb la gran minoria 
de parla kurda, i molts altres, forma part d’una história que moites 
vegades no s’entén o no s’analitza bé: el que va provocar la violència 
i fins i tot la guerra està relacionat amb la llengua i altres formes de 
diversitat cultural i amb la negativa a aplicar els drets humans en 
Tàmbit de les politiques lingüístiques, entre altres. Aquest continua 
sent en gran mesura un problema i una qüestió fonamentals per 
al segle xxi. Les politiques dels governs i les lleis a molts països del 
món que no gestionen bé la diversitat, que discriminen les minories 
i la poblaciô indígena són una de les causes més importants, sinó 
primordials, dels conflictes ètnics. Tot i que no sigui aixi en tots els 
conflictes, la llengua ocupa un lloc destacat en els conflictes o almenys 
va ser un factor important que al principi va crear les condicions per 
al conflicte a moites parts del món, com en els casos següents: sud 
de Tailàndia (minoria musulmana malai), Turquia (minoria kurda). 
Macedònia (albanesos), Geòrgia (abkhazos), Indonèsia (papús, 
atjehs, etc.), Moldàvia (Transdnièster), les Filipines (moros), Sri 
Lanka (tàmils), Azerbaïdjan (Nagorno-Karabakh), Sudan (habitants 
del sud que no parlen àrab), la Xina (uigurs i tibetans), Sèrbia 
(albanesos de Kosovo), Iraq (kurds), Iran (minoria de parla àrab), 
Birmània (molts grups minoritaris), l’Ìndia (Nagaland, Assam, etc.), 
Mèxic (Chiapas), Niger (tuaregs).

Les practiques dis
criminatóries envers 
les minories generen 
tensions que fàcilment 
aboquen a conflictes.
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No cal dir que la discriminació per motius lingüistics no és un feno
men nou. Herodot i altres grecs de l’antiguitat dividien la humanitat 
entre aquells que parlaven grec i els altres.^ Aquells que no parla
ven grec eren bàrbars. La novetat, però, és que ara estem començant 
a establir el vincle — i aixó tot just comença—  entre la promoció 
de la pau i el respecte envers els drets humans, sobretot els drets 
humans que afecten qüestions lingüistiques, perqué la llengua és 
poder. S’han acabat els dies en què simplement s’acceptava que la 
llengua majoritària era la llengua de dominació: «Siempre la lengua 
fue la compañera del imperio», com va escriure Antonio de Nebrija 
fa més de 500 anys. Aquesta visió s’està substituit actualment pels 
valors de la tolerància, l’acceptació i l’acord, del diàleg i de la unitat 
en la diversitat, com se sol repetir a la Unió Europea. Aquests aven
ços són el reconeixement que un estât democràtic modern s’ha de 
basar en el respecte: respecte per la diversitat humana, respecte per 
la centralitat de la llengua i la cultura, i respecte pels nostres drets 
humans fonamentals.

L’argument a favor dels drets lingüístics i el respecte envers la 
diversitat

Possiblement la millor manera d’il-lustrar la correcta gestió de la 
diversitat sigui utilitzant l’argument de la llengua com a model. El 
que es comença a entendre des del punt de vista de la legislació in
ternacional dels drets humans, per bé que aquesta visió encara no 
está gaire generalitzada, és que una llengua oficial no ho pot ser a 
costa de drets humans básics com ara la Ilibertat d’expressió, la no- 
discriminació i altres drets que tenen un impacte lingüístic i que, 
quan tenen conseqüències lingüístiques, de vegades ens hi referim 
com a drets de llengua o lingüístics.

L’expressió «drets lingüístics» sovint crea confusió. Hi ha molts au
tors, sobretot potser els que van estudiar dret, als quals se’ls va en- 
senyar que els drets de les minories o els drets lingüístics són una 
categoría especial de nous drets que són diferents dels drets humans 
dins del dret internacional. Per exemple, quan vaig estudiar dret al 
Canadá, un dels principals experts d’aquell país em va dir que els

6 Els bàrbars — o, per utilitzar el terme grec antic, barbaroi—  al principi eren 
simplement aquells que no parlaven grec. La connotado negativa atribuida avui al mot 
barbar és una evolució més recent.
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drets lingüístics no eren drets «reals»: no hi ha drets lingüístics en 
el dret internacional, em va dir sàviament, tret d’una disposició me
nor, l’article 27 del Pacte Internacional sobre Drets Civils i Politics,^ 
i que qualsevol dret lingüístic que pugui existir va ser créât per un 
compromis politic del govern d’un país, si així ho decideix. Aquesta 
visió, encara corrent al Canadá i molts altres països, nega gairebé 
completament que alguns drets humans internacionals tinguin cap 
conseqüència com a font de drets lingüístics.

Aquesta visió ignora les recents novetats en el dret internacional, que ara 
comença a mostrar quants drets lingüístics estan protegits per la legisla
ció dels drets humans fonamentals. A Europa, per exemple, molts jutges 
i advocats continúen ignorant que tots els aspectes de l’ús privât d’una 
Uengua es poden protegir per mitjá de la Ilibertat d’expressió, o que el 
nom d’una persona d’una minoria — o pel que fa al cas qualsevol altra 
llengua—  es poden protegir pel di'et a la vida privada i familiar, o sobretot 
que un govern pot estar discriminant per raó de llengua, raça o étnia, en 
violació de l’article 26 del Pacte Internacional sobre Drets Civils i Politics, 
si refusa d’una manera poc raonable o injustificada d’utilitzar una Uengua 
minoritária o no oficial. Els casos o les comunicacions següents il-lustren 
la base jurídica per a aqüestes conclusions del üoc que ocupen els drets 
lingüístics dins de la legislació internacional dels drets humans:

Tot ús privât d’una Uengua protegida per la Uibertat d’expressió: Co
missió de Drets Humans de l’ONU a «Ballantyne contra el Canada».®

Les autoritats estatals que no utilitzen una llengua (minoritária) 
(quan sigui raonable i estigui justificat) poden estar discriminant per 
raó de llengua: Comissió de Drets Humans de l’ONU a «Diergaardt 
et al. contra Namibia».^

El dret a Teducació pot incloure Teducació en una llengua no oficial: 
Tribunal Europeu de Drets Humans a «Xipre contra Turquía».^®

Els drets lingüistics 
no són drets aliens als 
drets humans fona
mentals.

7 Aprovat i obert per a la signatura, la ratificació i l’adhesió per la Resolució 2200A 
(XXI), de 16 de desembre del 1966, de TAssemblea General, va entrar en vigor el 23 de 

març del 1976. L’article 27 estipula: «A ls estats on hi hagi minories étniques, religiöses 
o lingüistiques, no s’ha de negar a les persones que pertanyin a aqüestes minories el dret 
que els correspon, en comú amb els altres membres del seu grup, a tenir la seva própia vida 
cultural, a professar i practicar la seva própia religió i a utilitzar la seva propia llengua.»

8 Ballantyne, Davidson, M cIntyre contra el Canadá, núm. de comunicacions 359/1989 i 
385/1989, UN Doc. CCPR/C/47/D/359/1989 i 385/1989/Rev.l (1993).
9 J.G.A. Diergaardt et al. contra Namibia. 25 de juliol del 2000 (nüm. de comunicació 
760/1997), CCPR/C/69/D/760/1997.
10 Xipre contra Turquia, nüm. de sol-licitud 25781/94, senténcia del 10 de maig del 
2001, Tribunal Europeu de Drets Humans.
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Conclusió

Ï Uengua és poder, 
Uengua és oportu- 
tat econòmica per a 
[ueUs que parlen la 
;ngua privUegiada 
:r l’Estat, i la negació 
Îlus d’una Uengua 
les oportunitats 
igüistiques són un 
ctor greu en alguns 
inflictes étnics.

Quina importáncia té tot aixó? Té importáncia a moites parts del món 
a causa de la importáncia que les qüestions lingüístiques tenen per a 
les minories en països on són un origen de conflicte de vegades vio
lent. La llengua és poder, la llengua és oportunitat económica per a 
aquells que parlen la llengua privilegiada per l’Estat, i la negació de lus 
d’una llengua o les oportunitats lingüístiques són un factor greu en els 
conflictes ètnics en indrets com ara el Pakistan, Tailàndia, Macedònia, 
Turquia, Sri Lanka, la Xina, etc. La possibilitat d’utilitzar la Ilibertat 
d’expressió i la no-discriminació, entre altres drets bumans fonamen
tals, per tractar aqüestes afirmacions de «mala gestió de la diversitat» 
dins del marc del dret internacional ofereix una via per resoldre pacifi- 
cament aqüestes qüestions en lloc de deixar-les al criteri de les autori
tats estatals, que massa sovint tendeixen a afavorir la majoria ètnica.

Aquests principis de bona gestió, en consonància amb el respecte 
envers els drets bumans internacionals que estan vinculats a la llen
gua i altres preferències culturáis, no són pas revolucionaris. Tam
bé es poden trobar en els documents especialitzats soMicitats per 
rOSCE, coneguts com les Recomanacions d’Oslo Relatives als Drets 
Lingüístics de les Minories Nacionals^* i les Recomanacions de l’Haia 
Relatives als Drets Educatius de les Minories Nacionals,aixi com 
en documents de l’ONU com la Declaració sobre els Drets de les Per
sones que Pertanyen a Minories Nacionals o Ètniques, Religiöses i 
Linguistiques,^® entre molts altres.

Fins i tot la Unió Europea ha incorporât la imatge i s’ha acostat en 
bona mesura a la diversitat i a la seva adequada gestió d’una manera 
semblant, des d’un punt de vista política i legal. A  part de les nom
broses resolucions del Parlament Europeu que tracten les «llengües i 
cultures regionals», les «minories ètniques», les «llengües minoritá
ries» o les «minories lingüístiques i culturáis», la UE dona suport a 
una sèrie de programes i iniciatives que tracten les llengües minori
táries sota les seves potències culturáis (Nie Shuibhne, 2001). Fins i 
tot més sorprenents han estât els avenços amb el Conseil d’Europa, 
que ha aprovat dos instruments juridics importants, la Carta Euro-

11 http://www.osce.Org/documents/hcnm/l 998/02/2699_en.pdf.

12 http:// WWW. osee, org/i tem /293 l.h tm l.

13 Resolució A/RES/47/135 de l’Assemblea General de TONU, aprovada el 18 de desembre 
del 1992.
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pea per a les Llengües Regionals o Minoritáries^'’ i el Conveni Marc 
per a la Protecció de les Minories Nacionals,’® que va donar força de 
Ilei als conceptes de drets lingüístics i diversitat lingüística.

Tot aixó vol dir que per a una democràcia tolerant és fonamental el 
principi segons el qual els estats han de respectar la diversitat cul
tural i lingüística. Vol dir pluralisme i respecte envers els individus 
per tal que les preferències lingüístiques i culturáis es reconeguin i 
s’acceptin, no pas que s’ignorin o fins i tot s’eliminin. El suport que 
reflecteix els interessos i els desitjos dels parlants d’aquestes llen
gües és essencial per preservar-les i fer que progressin, en la mesu
ra que sigui raonablement possible. Finalment, vol dir que els drets 
humans que afecten la llengua són importants per evitar conflictes, 
tal com ha repetit una vegada i una altra el primer alt comissionat 
de TOSCE sobre minories nacionals, Max van der Stoel, que ha tre- 
ballat incansablement i amb eficácia a Europa (2001). Tot i que no 
s’ha investigat gaire la relació entre els drets lingüístics i la gestió de 
la diversitat, sembla que és per aixó que molts acords de pau dispo- 
sen acords d’autonomia que permeten a una minoria de controlar el 
govern i sobretot la llengua de Teducació, Tadministració, el poder i 
les oportunitats. El respecte i la implantació dels drets humans re- 
lacionats amb la llengua poden ajudar a evitar tensions que podrien 
arribar a amenaçar la pau a molts indrets del món.

Aqüestes qüestions continúen créant dubtes i générant débat, peró 
és evident que les qüestions relacionados amb les llengües i la diver
sitat en la legislació internacional dels drets humans s’han d’estudiar 
més a fons, s’han d’explicar amb més detall i s’han de divulgar i en
tendre plenament si volem garantir que els processos de pau siguin 
eficaços per gestionar la diversitat i evitar que sorgeixin conflictes o 
perdurin.

Guanyant la guerra no s’acaba el conflicte, si es perd la pau.

14 European Charter for Regional or M inority Languages, GETS num. 148, aprovada el 5 

de novembre del 1992.
15 Framework Convention for the Protection o f National Minorities, GETS múm. 157, 

aprovat I’ l  de febrer del 1995.
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AFRICA 
Sud-àfrica: diversitat lingüistica 
í una cultura de pau
Anne-Marie Beukes
Departament de Lingüística i Teoria Literaria 
Universität de Johannesburg, Sud-àfrica

Des de la desaparició de l’apartheid i Tarribada de la democràcia el 
1994, el país ha expérimentât un période de canvis politics radicals 
sense precedents, durant el qual s’ha establert una “justicia transi
tòria” per substituir l’opressiu ordre social del passat. Va tenir lloc 
un procès de negociacions intenses i perllongades entre els partits 
politics i els diversos actors socials, que van donar lloc a uns acords 
politics i a una Constitució ámpliament aclamada com una de les 
més progressistes dels nostres temps. Les eleccions del 1994, “l’ac
te més evident de la transició” sud-africana (Grobbelaar & Ghalib 
2007: 10), van emparar un procès vist pels sud-africans i pel món 
sencer com l’equivalent a un “miracle politic”. El miracle sud-africà va 
ser, de fet, un compromis politic, que va dur la seva gent d’un estât 
de guerra civil de baixa Intensität amb profundes fissures ètniques 
i raclais a un acord politic négociât i pacific, i un govern democràtic 
sota el lideratge d’un dels principals activistes mundials a favor de la 
pau, Nelson Mandela.

Sud-àfrica és la llar d’una extensa varietat de llengües i grups cul
turáis. La seva diversitat és el résultat d’una afluència de diversos 
grups de persones arribades a l’extrem sud de l’Àfrica durant segles, 
cosa que va començar fa uns 2.000 anys amb els pobles khoisànids i 
san,’ seguits pel poblé de parla bantu a partir del segle xiii (Giliomee 
& Mbenga, 2007). Des de mitjan segle xvii, persones provinents de 
l’Europa continental,® el Regne Unit i Àsia® també es van instal-lar a 
la regió. Com a résultat, diàriament s’empren unes 25 llengües a la 
Sud-àfrica actual. No obstant aixó, la majoria de sud-africans, gaire
bé el 80% d’una poblaciô de més de 44,8 milions de persones (Esta-

1 El "prim er poble" de Sud-àfrica.
2 Portugal, els Països Baixos, França, Alemanya.
3 Malàisia, Indonèsia, Ìndia.
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distiques de Sud-àfrica, 2003), parlen una llengua africana (bantu) 
com a llengua habitual J

Segons les últimes estadistiques disponibles sobre el cens (2001), les 
llengües habituais més parlades a Sud-àfrica són les següents (Esta
distiques de Sud-àfrica, 2003):®

L le n g u a  h a b it u a l  p e r g r u p  de p o b la c iô  (p e r c e n ta tg e s )  -  C e n s  2001 

( E s t a d îs t iq u e s  de S u d -à f r ic a ,  2003)

A f r ic a n s

NEGRES

D e c o lo r In d is  0 
AS1ÀTICS

B l a n c s To t a l

A f r ik a a n s 0.7 79.5 1.7 59.1 13.3

A n g l è s 0.5 18,9 93 .8 39.3 8.2

N d e bele 2 0 0.3 0.1 1.6

Xo s a 22,3 0.3 0.1 0,1 17,6

Zu lu 30,1 0,3 0.2 0.1 23.8

SOTHO DEL NORD 11.9 0.1 0 0 9.4

SOTHO DEL SUD 10 0.2 0 0 7.9

Ts w a n a 10,3 0 .4 0 0,1 8.2

SWATI 3,4 0.1 0 0 2.7

V e n d a 2.9 0 0 0 2.3

Ts o n g a 5.6 0 0 0 4.4

A ltres 0.3 0.2 3.8 1.1 0.5

To tal 100 100 100 100 100

La llengua habituai que es parla més és el zulu, emprada pel 23,8% de 
la poblaciô, seguida del xosa (17,6%) i l’afrikaans (13,3%). L’anglès, 
encara que s’empra ámpliament com a llengua franca a tot Sud-àfrica, 
és la llengua habituai de només el 8,2% de la poblaciô (Cens 2001).

La Constitució de Sud-àfrica presumeix de tenir una de les clàu- 
sules lingüistiques més modernes del món. L’article 6 consagra el 
multilingüisme i referma la igualtat de drets per a les 11 llengües 
principals emprades per la majoria de sud-africans (99% de la po-

4 La llengua habituai fa referéncia a la “llengua que es parla més sovint a casa, que no és 
necessàriament la llengua materna de la persona” (Estadîstiques de Sud-àfrica, 2003: VII).
5 Les estadîstiques no indiquen Tàmbit del nivell de llenguatge entre els sud-africans.
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blaciô). Aqüestes llengües són les nou llengües indigenes africanes 
principals,® Tanglès® i Tafrikaans.®

Construcció d’un nou ordre social

Des de Tarribada de la democràcia i Tadopció de la nova Constitució 
el 1994, el procès de justicia durant la transició ha comportât la con
clusió de molts procediments formais per corregir les malvestats del 
passat i instaurar Testât de dret. Nelson Mandela, en el seu primer 
diseurs sobre Testât de la nació en un parlament democràtic el maig 
del 1994, va convidar els seus conciutadans sud-africans a;

“Ajudar a restablir un ordre social en què la Ilibertat de Tindividu 

signifiqui reaim ent la Ilibertat de Tindividu [...] a crear una socie

tat lliure centrada en les persones que ens obligui a perseguir els 

ob jectius de ser lliures de la m isèria, lliures de la fam , lliures de les 

privacions, lliures de la ignorància, lliures de la repressió i lliures de 

la por. A qüestes llibertats són fonam entals per garantir la dignitat 

hu m ana” (M andela, 1 9 9 4 ).

No obstant aixó, actualment Sud-àfrica es troba atrapada en un espiral 
ascendent i sense precedents de crim (organitzat) violent, una situació 
que ha fet que molts observadors posin en dubte aquest “lliures de la 
por”, i consegüentment encara no s’hagi aconseguit una pau durado- 
ra. Les morts violentes a la nova democràcia es donen principalment 
en Tàmbit privât: en el période de cinc anys que va des del 2002 al 
2007, més de 97.000 persones ban mort en incidents de crims vio
lents. L’impacte enorme d’aquestes estadistiques sobre Testructura de 
la societat sud-africana es fa palesa quan ho comparem amb la situació 
a l’Iraq, en què uns 85.000 nadius ban mort en un période de cinc anys

6 Les llengües africanes són llengües bantu i es classifiquen en quatre grups de llengües: 
zulu, .xosa, swati i ndebele pertanyen al grup de nguni, i tswana, sotho del nord (sepedi) 
i sotho del sud al grup de sotho (les llengües de cada grup són en gran part intel ligibles 

entre si), i venda i tsonga.
7 L’anglès i l ’holandès (prácticament substituïts per l’afrikaans el 1925) van ser les 
llengües oficiáis de Sud-àfrica des del 1910 fins a Tarribada de la democràcia el 1994.
8 L’afrikaans es va originar a partir d ’un dialecte holandés del segle xvii, però a causa 

del khoe i altres influències, es va acabar africanitzant al llarg d ’un période de 300 anys. 
La natura hibrida de la llengua, juntament amb el fet que l’afrikaans només es parla a 
l’À frica, ha propiciat que aquesta llengua sigui considerada com una llengua “africana”. 
És tan sols una de les llengües que es van acabar desenvolupant fins a convertir-se en una 
llengua escrita i plenament estandarditzada durant el segle xx.
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des de la invasió nord-americana, tenint en compte que la població 
de TIraq és de poc més de la meitat que la població de Sud-àfrica (Gi
liomee, 2008). Els efectes d’aquesta allau de crims violents són greus 
i com a résultat ban donat lloc a “una ámplia sensació d’inseguretat, 
de paranoia, a un increment dels prejudicis racials, la xenofóbia i un 
pessimisme generalitzat” (Alexander, 2002:155).

Un estudi recent, dut a terme pel Medicai Research Council (MRC), 
“Understanding men’s health and use of violence: interface of rape 
and HIV in South Africa” (entendre la salut masculina i l’ús de la vio
lència: relació entre violació i sida a Sud-àfrica), va revelar que un de 
cada quatre homes admetia haver violât i molts van confessar haver 
atacat més d’una víctima (Jewkes et al, 2009). Segons el MRC, aqües
tes estadîstiques indiquen que Sud-àfrica té un dels índexs més elevats 
de violacions declarades a la policia d’arreu del món. Fent-se ressó de 
l’estudi del MRC, l’influent diari Mail & Guardian va redactar un arti
cle sobre el cas del president sud-africà actual, Jacob Zuma, que I’any 
2006 havia estât jutjat per haver violât una amiga de la familia i que fi
nalment va ser absolt. Els partidaris de Zuma es van manifestar d’una 
manera molt sorollosa davant del tribunal suprem de Johannesburg, 
atacant verbalment el qui l’acusava i cridant “cremeu aquesta gossa, 
cremeu aquesta gossa” (M a il& Guardian, 2009).

A mitjan 2008 el món va tomar a enfocar la mirada a Sud-àfrica, quan 
tot de cop la violència xenófoba contra companys africans de Zimbabwe, 
Moçambic, Malawi, Somàlia, Nigèria i països asiàtics, provocava aldaruUs 
arreu del país. En una sèrie d’esdeveniments, que van tenir lloc durant un 
période d’un pareil de setmanes, van morir més de 57 persones (algunes 
cremades vives) en atacs a estrangers, més de 30.000 estrangers van ser 
desplaçats i 342 botigues, que pertanyien a ciutadans estrangers, van ser 
saquejades, mentre que 213 botigues van ser cremades.®

L’impacte d’aquests esdeveniments va ser tan gran que l’influent 
diari Sunday Times va sostenir que Sud-àfrica es trobava en “estât 
d’emergència” (Sunday Times, 25 de maig de 2008). En un comuni- 
cat a la nació per commemorar la celebraciô del Dia de l’Àfrica’® el

9 Segons una informació aportada pel ministre de Seguretat d ’aquell temps, Charles 
Nqakula, en una conferéncia de premsa el 26 de maig de 2008.

10 El Dia de l’À frica se celebra anualment el 25 de maig per commemorar la creació de 
TOrganització per la Unitat Africana (Organisation for A frican Unity, OAU) el 1963, que 
va ser succeïda per la Unió Africana (African Union, AU) Tany 2002. Aquest organisme 
està encapçalant el renaixement del continent africà per trencar amb un passat 
caracteritzat per la inestabilitat politica, el subdesenvolupament i la pobresa, i fomentar 
la regeneració social, politica i econòmica.
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25 de maig de 2008, el president sud-africà d’aquell moment, Thabo 
Mbeki, es va referir a la violència com a una “absoluta vergonya” i una 
“crueltat” que Sud-àfrica mai no bavia presenciat des del naixement 
de la seva democràcia. Sostenía que “la violència i la criminalitat que 
bem vist per part d’alguns sud-africans va en contra de tot el que 
bem perseguit per bastir una societat humana i solidària construida 
sobre els valors d’Ubuntu””  (Mbeki, 2008).

Tenint en compte que la violència és un fenomen extremadament 
complex (Galtung, 2008) i que molts factors, socials, culturáis, poli
tics i economics, poden contribuir a aquesta conducta, m’agradaria 
analitzar la relació entre la diversitat lingüística i els reptes que com
porta fomentar una cultura de pau a Sud-àfrica.

Pau ¡ Uengua

A la introducció del seu llibre Language, Negotiation and Peace,
Patricia Friedrich coMoca la llengua en primer pia com un element 
important a I’hora d’abordar els desafiaments associats amb “la con
fusió bèl-lica i política, el terrorisme i les condicions de vida extre
madament designáis” que caracteritzen el començament del segle xxi 
(Friedrich, 2007:1). Defensa que la llengua anglesa, per exemple, es 
podría convertir en un instrument per fomentar la pau i la justicia.

Oetzel et al. (2006: 567) sostenen que la pau duradora cooperativa 
al continent africà depèn de l’acceptació de la diversitat com un com
ponent decisiu en “la prevenció i la negociació del conflicte”. Aconse
guir i mantenir una cultura de pau és un objectiu noble i una manera 
de viure per la qual vai la pena Iluitar. El nexe entre llengua i pau (i 
per tant entre llengua i violència -com l’altra cara de la moneda, fent 
servir la frase de Galtung del 1969-) amb el teló de fons de la diversi
tat lingüística de Sud-àfrica és el punt centrai de la seva aportado. El 
concepte de David Crystal de “pau lingüística” és bàsic per entendre 
la naturalesa i l’abast d’aquest nexe:

"Un term e que reflecteix el clima d’opinió que va sorgir durant la

década del 1 9 9 0  entre m olts lingüistes i professors de llengua, en

11 “Ubuntu” és una filosofia africana que recorre a Texpressió “Una persona és una 
persona gràcies a les altres persones” . Es basa en “principis de preocupació per la 
humanitat, Tamor per la gent que t ’envolta, el respecte per les persones i el seu país, i 

permet la coexistència de nacions" (Mlambo-Ngcuka, 2006).
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La noció de "pau" pot 
îignificar diverses co
ses per a gent diferent. 
‘De poques paraules 
;e’n parla tant i alhora 
:e n’abusa tant [...] 
lingi't no posseebc el 
nonopoli a l’hora de 
lefinir “pau".

el qual els principis, mètodes, troballes i aplicacions lingüistiques 
es consideraven un mitjà per fomentar la pau i els drets humans 
a escala mundial. La proposta emfatitza el valor de la diversitat de 
llengües i el multilingüisme, tant internacionalment com intranaci- 
onalment, i reafirma la nécessitât de fomentar actituds vers la llen
gua que respectin la dignitat dels parlants i la manera de parlar de 
les comunitats” (Crystal, 2004: 2).

Amb aquesta aportació es pretén explorar la política i la práctica lin
güística a Sud-àfrica amb el teló de fons de les condicions politiques 
i socials contemporànies amb una visió de cara a determinar-ne la 
relació amb la construccio de la pau al “pais de Tare de sant Marti”’® 
que viu en aquesta democràcia en flor. El principi bàsic de la seva 
aportació és que Tadministració multilingüistica de Sud-àfrica ofe
reix nombroses oportunitats per abraçar la diversitat lingüística com 
una eina per entendre i fomentar una cultura de la pau. Voldria sos
tenir que una politica lingüística exhaustiva i un pia basat en una 
cláusula lingüística progressiva ofereixen moites oportunitats per 
fomentar la pau i aportar efectes concrets als valors dels drets hu
mans, la igualtat, la tolerància i una vida millor per a tots.

La noció de “pau” pot signiflcar diverses coses per a gent diferent. 
“De poques paraules se’n parla tant i alhora se n’abusa tant [...] nin- 
gù no posseeix el monopoli a Thora de definir ‘pau’” (Galtung, 1969: 
167). És important tenir present que les nocions de pau més sensa- 
tes són més freqüents que no pas les culturalment determinades. 
La deflnició de pau de Friedrich (2007) és un punt de partida molt 
útil, perqué recorre al signiflcat de pau en diverses llengües i cultu
res i assenyala idees com ara “pau política i governamental”, “pau 
espiritual”, “pau interna”, “justicia social i ordre” i “abséncia de guer
ra”. Basant-se en aqüestes idees, deflneix pau com a “Texercici de les 
llibertats comunes i individuals sempre que aqüestes llibertats no 
afectin la Ilibertat dels altres [...] la pau és totes dues coses, el contra
ri de guerra i un sinónim d’harmonia (Friedrich, 2007: 4).

Galtung (1969:185) argumenta que el terme “pau” s’empra de manera 
tan extensa que “és com una mena de substitut, en una época secular.

12 Una metàfora encunyada pel Premi Nobel Desmond Tutu després que Sud-àfrica 
es convertís en una democràcia el 1994. La metàfora denota la diversitat del país i 
els esforços per unir gent de diverses races i étnies Els origens de la metàfora de Tutu 
provenen de la história bíblica de Noè, en qué va aparéixer un are de sant M artí després 
del diluvi per simbolitzar la pau com a part del pacte de Déu amb Noè (vegeu: <http;// 

en.wikipedia.org/wiki/Rainbow_Nation> [Consultada el 3 de juliol de 2009].
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de sentiments de devoció i comunitat que en époques passades eren in- 
vocats fent referéncia a conceptes religiosos”. Sosté que el terme “pau”, 
per tant, s’associa a “sentiments d’amor i germandat universals”. En la 
seva reflexió sobre la noció de pau, el punt de partida de Galtung és el 
de Mordre social”; considera la “pau” i la “violència” com les dues cares 
d’una moneda, en el sentit que la pau és “l’abséncia de la violència” i 
per consegüent “una acciò pacíflca” és “una acciò contra la violència” 
(Galtung, 1969: 168). Una distinció important que fa és la distinció 
entre “pau positiva” i “pau negativa” (Galtung, 1969: 183). Equipara 
“l’absència de violència personal” amb la “pau negativa” i “l’absència de 
violència estructural” amb la “pau positiva”. L’absència de violència es
tructural condueix a la “justicia social”, que Galtung deflneix com una 
condició positiva de “distribució igualitària de poder i de recursos”. Es 
podria dir que aqüestes condicions i estructures socials justes i positi
ves faciliten la construcció de la pau, que pot ser negociada a través del 
llenguatge (Friedrich, 2007). Respectar i conservar els drets lingüístics 
dels qui utilitzen la llengua, respectar i facilitar un ecosistema saluda
ble per a les llengües, i construir institucions socials fortes, incloent-hi 
una educació en defensa de la pau i programes de conscienciació sobre 
la llengua, són alguns dels elements clau que poden assegurar que les 
llengües i els seus usuaris siguin capaços de fomentar i mantenir una 
cultura de la pau (Wikiverisity, 2009; Friedrich, 2007: 5).

La pau i la seva relació amb la diversitat lingüística a Sud-àfrica

La noció de pau positiva és realment un concepte cabdal per inves
tigar el paper de la diversitat lingüística a l’hora de construir una 
cultura de la pau a la Sud-àfrica contemporània. Seguint amb el marc 
de Friedrich (2007: 5) per aconseguir la pau positiva a través del llen
guatge, explorarem ara alguns d’aquests elements des d’una macro- 
perspectiva de la planiflcació del llenguatge.

Un moment deflnitori en la história de la Sud-àfrica contemporània 
està intimament lligat amb el nexe entre la violència i el llenguatge. 
L’era del “gran apartheid” de les décades del 1970 i 1980 es va carac- 
teritzar per uns périodes extrems de discòrdia i aldarulls directament 
relacionats amb la violència estructural del sistema de l’apartheid. El 
16 de juny del 1976, un grup d’escolars es van manifestar durant tot 
un dia pels carters de Soweto, un districte negre de Johannesburg. 
La comunitat, contrariada per la política i les pràctiques del Departa-
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ment d’Educació Bantu del règim de l’apartheid, es va oposar a la ins- 
tauració sobtada de l’afrikaans a començaments de 1976, a més de 
l’anglès, com a llengua d’ensenyament i aprenentatge en assignatures 
de l’escola secundària com ara matemàtiques i comptabilitat.’® D’al
tra banda, la majoria de professors (que no tenien l’afrikaans com a 
llengua materna) no tenia el nivell suficient per ensenyar afrikaans, 
ja que havien estât formats per ensenyar en anglès. La manifestació 
va acabar violentament, quan la policia va obrir foc de manera im
prudent sobre l’alumnat, i es va encendre un conflicte que aviat es 
va estendre a altres districtes negres de tot Sud-àfrica. Durant els sis 
mesos següents van morir unes 176 persones, la majoria d’aquestes 
assassinades per la policia (Giliomee & Mbenga, 2007: 365).

Un dels liders joves d’aquella època, Tsietsi Mashinni, va exposar 
que els aldarulls no es devien només a la política del govern sobre 
la llengua de Teducació, sinó a Taplicació de l’apartheid i les maneres 
arrogants que feia servir la minoria blanca per imposar les lleis (Gi
liomee & Mbenga, 2007: 362). No obstant aixó, la llengua afrikaans 
es va acabar associant al règim de l’apartheid i per consegüent essent 
estigmatitzada com a la “Uengua de Topressor”. Aquest estigma era 
una funció de Tús del llenguatge per part del govern en benefici propi 
com a instrument d’imposició i de control, confirmant la noció que 
els idiomes “no són intrinsecament bons o dolents; [...] és la gent la 
que els utilitza com a vehicles del bé o del mal” (Wikiversity, 2009). 
Així dones, la llengua afrikaans es va convertir en una "arma carrega- 
da” en la Iluita dels sud-africans per la Ilibertat i la justicia social.

L’alçament de Soweto va ser un esdeveniment que va marcar una 
línia divisòria i que va suposar una fissura radicai a Sud-àfrica pel 
que fa al tema dels drets lingüístics. L’impacte de la violència estruc
tural plasmada en les politiques del règim de l’apartheid pel que fa a 
Teducació lingüística i el seu menyspreu pels drets lingüístics es va 
fer palés uns trenta anys més tard, quan els negodadors constituci
onals de Sud-àfrica van dissenyar una nova política lingüística de
mocràtica. El respecte i el manteniment dels drets de la llengua van 
ser degudament incorporats en la declaració de drets de Sud-àfrica, 
i a la Constitució es va consagrar un estatus igualitari per a les onze 
llengües principals.

13 Els estudiants es van trobar dins d ’una situació que no es podia defensar des del 
punt de vista pedagógic. Els primers cursos de Tescola primaria se’ ls van ensenyar els 

conceptes básics en la seva llengua materna i en cursos posteriors en anglès. Els professors 
sistemáticament es passaven a la seva llengua materna per explicar els conceptes difícils. 
El primer any a Tinstitut als alumnes se’ls ensenyaven les matemàtiques en anglès.
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Respecte pels drets humans a la Sud-àfrica multilingüe

Friedrich (2007: 66) assenyala que “mantenir els drets humans és 
una de les tasques principals a l’hora de construir una pau positiva. 
Si a les persones se les respecta i se les proveeix de les seves necessi- 
tats bàsiques, teòricament tindran menys tendéncia a intentar acon
seguir la justicia a través de métodes violents”. Els drets lingüístics i 
la justicia lingüística són elements intimament relacionats.

Pel que fa als drets humans, la Constitució sud-africana consagra el 
dret d’utilitzar la llengua que es triï Iliurement:

Cada persona té dret d’utilitzar la llengua i participar en la vida 
cultural que hagi triat, però ningú que exerceixi aquests drets ha 
de fer-ho de manera inconseqüent amb qualsevol disposició de la 
Declaració de Drets (article 30).

D’acord amb el propósit dominant d’aconseguir la igualtat en termes 
del seu paradigma basat en els drets, la Constitució, a més:

• Prohibeix la discriminació contra qualsevol persona en el ter- 
reny de la llengua (article 9 [3]).

• Prescriu que qualsevol persona té el dret de ser educada en qual
sevol llengua o llengües oficiáis que hagi triat (article 29[2]).

• Consagra el dret de les comunitats lingüístiques a utilitzar les 
seves própies cultures i llengües (article 31).

• Prescriu que tota persona té dret a un intérpret durant un ju
die! i que, si és arrestada i acusada, ha de ser informada en una 
llengua que entengui (article 35).

Les disposicions constitucionals de Sud-àfrica sobre els drets de 
les llengües estan clarament en consonància amb els moviments 
mundials sobre la protecció dels drets lingüístics i la tolerància de 
la diversitat que prenien forma aleshores, per exemple la Declaració 
sobre els drets de les persones pertanyents a minories nacionals o 
étniques, religiöses i lingüístiques de les Nacions Unides de 1992, 
i la Declaració Universal dels Drets Lingüístics de la UNESCO de 
1996. No obstant aixó, Taplicació d’aquestes disposicions constitu
cionals i la realització de les garanties dels drets esmentats abans, 
pertanyents a Tús de les llengües, ha estât un tema controvertit 
els darrers 15 anys. De fet, els observadors politics assenyalen que
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molts dels ideals nobles expressats en les disposicions i declaraci
ons politiques semblen haver anat a parar en un pou sense fons.

L’aplicació de la política lingüística ha estât virtualment ignorada pel 
govern; des d’aleshores el govern ha estât acusat de no tenir un veri
table compromis amb les disposicions constitucionals sobre la llen
gua i la seva pròpia política, el National Language Policy Framework 
(NLPF, marc politic nacional de la llengua) aprovat pel Conseil de M i
nistres I’any 2003 (DAC, 2003a i 2003b). De fet, el govern i els ser
veis públics en general ban fracassat a Thora de complir les directives 
sobre el multilingüisme oficial i la protecció dels drets lingüístics. En 
molts aspectes els departaments i funcionaris governamentals ban 
dissenyat i aplicat pràctiques monolingües, que estan en conflicte 
directe amb les disposicions constitucionals sobre la llengua. Un dels 
factors principals que hi ha contribu'it ha estât el fet que actualment 
no hi ha cap obligació a I’hora d’aplicar aqüestes disposicions perqué 
no hi ha una legislació lingüística expressa.

La Declaració de Uengües de Sud-àfrica (DAC, 2003c) va ser aprovada 
per la Presidència del Conseil de Ministres l’any 2003, però des d’alesho
res no ha estât presentada al Parlament. Sembla que el govern es resis- 
teix a seguir endavant amb la legislació lingüística, i per aixó no es pot 
promulgar cap recurs contra les violacions dels drets lingüístics. Aquesta 
situació no augura res de bo, ja que hi ha un gran nombre de queixes 
sobre violacions dels drets lingüístics interposades per l’agéncia regla- 
mentària sobre llengües del govern, el Pan South African Language Bo
ard (PanSALB, junta directiva sud-africana de la llengua), que s’estan te
nint en compte. El 2006, el PanSALB va informar que havia rebut unes 
vint queixes sobre drets lingüístics contra departaments del govern, les 
quais, davant la manca de recursos legals, van obligar la junta a recor
rer al tribunal de justicia per resoldre les disputes (DAC, 2007: 6-7). Per 
consegüent, es prendran les mesures necessàries per protegir els drets 
lingüístics de la gent que hagin estât vulnerats (Beukes, 2008).

L’ecologìa de les llengües a la Sud-àfrica multilingüe

El benestar ecolôgic de les llengües minoritáries amb relació a les llen
gües internacionals poderoses amb una comunicació més estesa és una 
de les preocupacions principáis dels estudis sociolingüistics recents (Fri
edrich, 2007). Sud-àfrica, de fet, és un cas en què els afers sociopolitics 
i d’actitud respecte de l’üs de les llengües indigènes de Sud-àfrica estan
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provocant un impacte negatiu en aqüestes llengües malgrat les dispo
sicions constitucionals que estableixen la igualtat per a les 11 llengües 
oficiáis. El fet és que els afers sociopolitics i d’actitud respecte de l’üs de 
les Uengües indigenes de Sud-àfrica estan provocant un impacte negatiu 
en aqüestes Uengües, la qual cosa n’afectarà la vitalitat i la sostenibilitat 
com a Uengües amb una funció més elevada, per exemple, com a Uen
gües d’aprenentatge i ensenyament (LOLT, Languages of learning and 
teaching), Uengües de ciència i tecnologia, Uengües emprades als tribu
nals de justicia i Uengües de domini públic (per exemple, als mitjans de 
comunicació i al Parlament).

La naturalesa problemàtica de Testat d’aquestes qüestions ha estât re- 
coneguda pel govern. L’expresident Thabo Mbeki va reconèixer que:

“Hi ha una greu preocupació pel que fa al Hoc de les Uengües africa
nes en la nostra societat. Això té relació amb temes tan importants 
com Tensenyament de la Uengua materna a les nostres escoles, Tes- 
tudi de les Uengües africanes a Tescola i la Universität, la publica- 
ció de llibres i revistes en Uengües africanes, un desenvolupament 
més gran de Tüs d’aquestes Uengües com a mitjà d’ensenyament 
en nivells d’educaciô més alts, el multilingüisme, Tüs de Uengües 
indigenes a les nostres institucions estatals, als discursos públics i 
la comunicació pública, etc.” (Mbeki, 2007).

Així mateix, Texministre d’Educació va reconèixer que el futur de les 
Uengües indigenes en Teducació era fose:

"De fet, el futur de les llengües sud-africanes en l’àrea dels estudis 
académies i la recerca és un tema de gran preocupació per a tots 
nosaltres. El paper de la Uengua i Taccés a les aptituds lingüístiques 
és determinant per permetre que les persones puguin aconseguir el 
seu pie potencial per participar i contribuir a la vida social, cultural 
i intel-lectual de la societat sud-africana” (Pandor, 2006).

La conservació de la diversitat lingüística sud-africana es podria dir 
que és un component important en el procès de construccio i man
teniment de la pau positiva, és a dir, Tabsència de violència estructu
ral, segons la postura de Galtung (1969). El fracàs del govern a Thora 
d’aplicar les seves própies politiques està tenint com a résultat una 
creixent “élit lingüística tancada” la qual cosa significa que els sud-afri
cans que no tenen accès a la llengua dominant emprada per Telit, és 
a dir Tanglès, estan perdent poder. Kamwangamalu (2004: 132) ins
ta Sud-àfrica a abordar el tema de Telit tancada en Tanglès per evitar
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“Temergència d’una societat en què [...] el poder estigui concentrât en 
una minoria de la població del país que ha tingut accès a rebre l’educa- 
ció en anglès”.

L’amplitud d’aquesta elit tancada està clarament iMustrada per les 
conclusions redactados en l’estudi sobre sociolingüística nacional 
fet pel PanSALB (PanSALB, 2000). Per exemple, l’estudi assenyala 
que la comunicació amb els funcionaris del govern en llocs com les 
comissaries generalment no té lloc en la llengua del client. Les de
claracions policials no acostumen a estar escrites en la llengua del 
client. L’informe indica que aquesta situació és inadequada i cons
titueix un problema, perqué “el públic hauria de poder comprovar 
Texactitud de les declaracions fetes a la policia” (PanSALB, 2000: 
43). L’informe assenyala també el fet preocupant que gairebé la 
meitat de la població (45%) o bé “sovint no entén” o “rares vegades 
entén” els discursos o les declaracions que fan els líders principals 
en anglès (PanSALB, 2000:139). A les zones rurals la xifra arriba al 
67% (PanSALB, 2000:143).

El destacat planificador lingüístic sud-africà i guanyador del premi 
Linguapax 2008, Neville Alexander, adverteix que adoptar una si
tuació monolingüe té implicacions considerables per a la viabilitat 
de la jove democràcia sud-africana. Argumenta que un cop la relle- 
vància del llegat de l’apartheid sobre el “tema racial” s’hagi réduit a 
la societat sud-africana, els temes lingüístics es podrien convertir 
en la principal línia de falla, i per tant unes altres comunitats lin
güístiques reclamarien els seus drets (Alexander, 2002). Si Alexan
der té raó, la discapacitat ecológica de les llengües indigenes sud- 
africanes podria derivar en un excessiu etnolingüisme i una falta 
d’harmonia, frustrant els projectes de construcció de la pau de la 
nova democràcia.

La construcció d’institucions socials solides a la Sud-àfrica 
multilingüe

La politica multilingüe de Sud-àfrica es pot considerar com una eina d’un 
valor incalculable per abordar l’etnolingüisme i fomentar la construcció 
nacional (Alexander, 2002; Bamgbose, 2003). La creació de la Pan South 
African Language Board (PanSALB) com a organisme planificador de la 
llengua, creat per llei pel govern el 1995, va ser rebuda amb entusiasme 
com a “pedra angular a la nostra transició cap a la democràcia”, una ins-
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titució que permetria a Sud-àfrica desenvolupar “una de les politiques 
lingüistiques més democràtiques i eficients del món” (Heugh en Beu
kes, 1996: 619). A causa de la resolució constitucional del PanSALB i el 
seu estatus reglamentari i, per consegüent, la seva importáncia socio- 
política, potencialment és una eina important per a la construcció de la 
pau. No obstant aixó, el PanSALB ha rebut nombroses critiques des de 
la seva creació a causa de la seva incapacitat de protegir la gent quan es 
violen els seus drets lingüístics. La Junta ha estât acusada de convertir
se en un agent de planificació lingüística “tou” i de gos de defensa sense 
dents (Perry, 2004). Aixó vol dir una gran decepció, ja que el PanSALB 
es va crear com a part del diseurs de “la llengua com a dret” durant les 
negociacions constitucionals a començaments de la década del 1990.

La intenció dels qui van redactar la Constitució era -segons el jutge 
Albie Sachs, el principal arquitecte de la cláusula lingüística- prendre 
precaucions de cara a un organisme lingüístic que abordés els conflic
tes lingüístics i fomentés la reconciliació “per assegurar que l’escenari 
lingüístic no fos un niu de serps”, a més de la Solidarität lingüística i 
la cooperació “per tal de desenvolupar un punt de vista ampli a Sud
àfrica, i així no haver destar al teu racó limitant-te a Uuitar per la Leva 
llengua” (Beukes & Barnard, 1994:13). Per a aquesta finalitat, el Pan
SALB hauria de ser actiu a Thora de dissenyar una Sud-àfrica millor en 
què el “respecte per a tots els usuaris lingüístics i els usos que facin de 
la llengua” (Wikiversity, 2009) es converteixi en una realitat.

ConscièncÌQ lingüística a la Sud-àfrica multilingüe

Seguint Crystal (2004: 2), que assenyala la importáncia de les actituds 
positives “que respectin la dignitat dels parlants individuals i les comuni
tats de parlants”, voldria exposar que s’haurien dbrganitzar campanyes 
de conscienciació lingüística a Sud-àfrica per educar els ciutadans res
pecte a la connexió entre la llengua i una cultura de pau. Els sud-africans 
ban de ser conscients, entre altres coses, dels efectes negatius de Tabüs a 
través de lus de la llengua. Partidaris de la lingüística de la pau defensen 
que la Uengua té un poder tant “humanitzador” com “deshumanitza- 
dor”: el poder humanitzador de la Uengua té a veure amb reconèixer la 
Uengua com un sistema compartit per éssers humans, aixi com invertir 
a fer que el llenguatge sigui més humà (Wikiversity, 2009).

El diseurs emprat en la política a Sud-àfrica sovint és d’una natu
ralesa deshumanitzadora. Un bon exemple és Tantic líder de la Lli-

67



Sud-àfrica: diversitat lingüistica i una cultura de pau • A n n e - M a r iE  B e u k e S

ga Jove ANC i viceministre del govern de Mandela, Peter Mokaba, 
que sovint emprava la consigna “Mata el bòer,''’ mata el granger” als 
mitings politics de la década del 1990, suposadament per incitar la 
violència contra la minoria afrikaner. Aquest ús deshumanitzat de la 
llengua es fa palès quan el veiem de fons en un informe a càrrec de la 
Comissió dels Drets Humans de Sud-àfrica sobre atacs a les granges, 
que han fet que una mitjana d’entre 140 i 145 grangers hagin estât 
assassinats anualment des del 1997 (Business Report, 2003).

En el període previ a l’elecció de Jacob Zuma com a tercer president 
democràtic de Sud-àfrica a l’abril del 2009, politics prominents van 
emprar de nou consignes basades en la metàfora de la guerra i les 
matances. L’actual líder de la Lliga Jove ANC, Julius Malema, va de
clarar que els seus electors potenciáis es tornarien violents si con
tinuava endavant l’acusació de Zuma per suposat frau i corrupció. 
Malema, segons sembla, ho va deixar ben dar: ‘“Estem preparats a 
morir per Zuma. I no tan sols aixó, estem preparats per armar-nos 
i matar per Zuma’, va dir Malema davant dels aplaudiments de la 
multitud” (The Times, 2008).

Durant el seu judici per violació, el mateix Jacob Zuma sovint va em
prar la llengua d’acord amb la seva agenda estratégica quan s’adreçava 
als seus seguidors que eren fora del tribunal cantant la seva consigna 
de Iluita característica, “Umshini warn” (que en zulu significa “por- 
ta’m la metralleta”). Aquesta trivialització de la metàfora de la guerra 
es podria dir que reforça Tús deshumanitzat de la llengua i desafia les 
politiques i els esforços de planificació que promouen la pau.

Conclusió

Si se segueixen els principis básics de l’anàlisi del diseurs critic -que 
les pràctiques discursives estan a Tinterior de la práctica social, que 
“les maneres de parlar produeixen i reprodueixen maneres de pen
sar, i les maneres de pensar poden ser manipulades a través de les 
tries que fem de la gramática, Testil, la redacció i qualsevol altre as
pecte d’un diseurs” (Johnstone, 2008: 54)-, és clar que la societat 
sud-africana necessita ser sensibilitzada sobre com promoure la pau 
a través de Tús de la llengua.

14 El ternie “bôer” es refereix als afrikaners blancs, mentre que el sentit general de 
“bôer” son els grangers descendents dels afrikaners.
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Crystal (2004: 3) sosté que si els lingüistes volen “aportar una so- 
lució lingüística a temes específics en larea de la investigació per 
la pau, la defensa dels drets humans i la promoció de Teducació 
per la democracia” cal fer que “una part significativa del públic en 
general estigui de la nostra banda”. Proposa que els canvis d’actitud 
i comportament s’haurien de fer créant una consciéncia als mitjans 
de comunicació, en Teducació i en Tesfera domèstica. L’organisme 
legal de planificació lingüística del govern sud-africà, el PanSALB, 
que es va establir el 1996 per promoure el multilingüisme i protegir 
els drets de la llengua, té una história més aviat funesta pel que fa 
a programes de conscienciació. Pel fet que les campanyes de cons
cienciació lingüística són una part de la política lingüística i de la 
planificació en favor de crear alguns canvis de comportament com 
a resposta a la política del govern, el PanSALB hauria de jugar un 
paper destacat a Thora de canviar les actituds poc informades que 
tenen un impacte advers cap als esforços de Sud-àfrica per respon- 
dre al desafiament del seu gran conciliador, Nelson Mandela, “per 
crear una societat lliure centrada en les persones”, que garanteixi 
a tots els sud-africans la seva dignitat humana. Per aixó, se sugge- 
reix que el PanSALB s’associí amb un altre organisme del govern, 
planificador del llenguatge, el Departament d’Arts i Cultura, amb 
Tobjectiu de dissenyar i aplicar estratégies de conscienciació de la 
llengua a llarg termini.

S’hauria de fer un esforç conjunt entre el govern i els représen
tants lingüistics a la Sud-àfrica multicultural per crear una cons
ciéncia del vincle entre el llenguatge i la pau, i així invertir a “fer 
que la llengua sigui més humana” i es doni un efecte concret per 
aconseguir “el respecte pels drets humans, la democràcia i la to
lerància” (Nacions Unides, 1998). Peró aquest esforç porta un re
tard important.

CrysLal sosLé que si 
els lingüisLes volen 
“aportar una soludó 
lingüística a temes 
espedfics en la rea  de la 
investigació per la pau, 
la defensa dels drets 
hum ans i la promoció 
de Teducació per la 
democràcia" cal fer que 
“una part significativa 
del públic en general 
estigui de la nostra 
banda”

Voldria agrair a Karen Rooyen que hagi éditât Tesborrany d’aquesta 
coMaboració.

6 9



■ Sud-àfrica: diversitat lingüistica i una cultura de pau • A n n e - M a r ie  B e u k e S

Referéncies bíbliográfíques

“Africa: Radio and Television Address to the Nation By the President 
of South Africa, Thabo Mbeki, On the Occasion o f Africa Day” [En 
línia]. All Africa.com [Pretoria] (26 May 2008). <http://allafrica. 
com/stories/200805260125.html> [Consulta: 26 maig 2008].

A i.e x a n d e r .  N. An Ordinary Country. Issues in the Transition from  
Apartheid to Democracy in South Africa. Pietermaritzburg: Uni
versity of Natal Press, 2002.

B a m g b o s e , A. “The future of multilingualism in South Africa: From 
policy to practice”. A: Language Conference o f  the Department 
o f  Arts and Culture, Kopanong, Johannesburg, 12-13 june 2003. 
[S.l.]: [s. n.], 2003.

B e u k e s , A-M. 2008. “Language policy implementation in South Afri
ca: How Kempton Park’s great expectations are dashed in Tshwa- 
ne”. Stellenbosch Papers in Linguistics. Vol. 38 (2008), p. 1-26.

B e u k e s , A-M. “New horizons in language laws and language rights: 
multilingualism in the New South Africa”. A FIT: Proceedings o f  
the XlVth World Congress o f  the Fédération Internationale des 
Traducteurs, 9-16 february 1996. Melbourne: [FIT], 1996. V. 2.

B e u k e s , A-M.; B a r n a r d ,  M., ed . Proceedings o f  the Languages for A ll 
Conference: Towards a Pan South African Language Board, 27-28 
May 1994, Pretoria: Department of Arts, Culture, Science and 
Technology. 1994. P. 2-6

Census 2001: census in brief Pretoria: Statistics South Africa, 2003.

C r y s t a l ,  D. “Creating a world of languages” [En línia]. A: L in g u a p a x  

C o n g r e s s  (10 tm .: 2004: B a r c e l o n a ) .  Dialogue on Language Diver
sity, Sustainability and Peace, Barce]ona, 20-23 May 2004. Bar
celona: Institut Linguapax, [2004] <http://www.linguapax.org/ 
congres04/pdf/crystal.pdf> [Consulta: 26 maig 2008].

D e p a r t m e n t  o f  A r t s  a n d  C u l t u r e .  Report on Fighth National Langua
ge Forum, 12-13 April 2007. Pretoria: DAC, 2007.

D e p a r t m e n t  o f  A r t s  a n d  C u l t u r e .  National Language Policy Fra
mework. 12 Februay de 2003. Pretoria: DAC, 2003.

D e p a r tm e n t  o f  A r t s  a n d  C u lt u r e .  Implementation Plan: National Language 
Policy Framework. Final Draft. 10 April 2003. Pretoria: DAC, 2003.

D e p a r t m e n t  o f  A r t s  a n d  C u i.tu r e  . South African Languages Bill. Revi
sed Final Draft. 4 d’abril de 2003. Pretoria: DAC, 2003.

“Editorial: Don’t silence mother tongues”. Sunday Times [Johannes
burg] (25 April 2004).

7 0

http://allafrica.%e2%80%a8com/stories/200805260125.html
http://allafrica.%e2%80%a8com/stories/200805260125.html
http://www.linguapax.org/%e2%80%a8congres04/pdf/crystal.pdf
http://www.linguapax.org/%e2%80%a8congres04/pdf/crystal.pdf


La  g e s t i ó  d e  l a  d iv e r s it a t  l i n g ü í s t i c a  I ELS  P R O C ES SO S  DE PAU

F r ie d r i c h ,  P. Language, Negotiation and Peace. The Use o f  English in 
Conflict Resolution. London: Continuum, 2007.

G a l t u n g ,  J. “Violence, peace, and peace research”. Journal o f  Peace 
Research. Vol. 6 (1969), núm. 3, p. 167-191.

G ilio m e e , H. “Misdaad tref SA oor dié jeugbom”. [South Africa hit by crime 
because of this youth bomb.] 5ee/c/. [Johannesburg] (1 may 2008).

G il io m e e ,  H.; M b e n g a ,  B. Nuwe Geskiedenis van Suid-Afrika [New 
History of South Africa.]. Cape Town: Tafelberg, 2007.

G r o b b e la a r ,  J.L; G h a l ib ,  J. M. “Security and Reconcibation in Post- 
Conflict Society: The Matter of Closing the Books in South Africa 
and Somalia”. Bildhaan: An International Journal o f  Somali Stu
dies. Vol. 7 (2007), num. 1, p. 1-38.

H e u g h , K. “Can authoritarian separatism give way to language 
rights?: South African case study”. Current Issues in Language 
Planning. Vol. 4 (2003), num. 4, p. 1-24.

Je w k e s ,  R.; S ik w ey iy a , Y.; M o r r e l l ,  R. “Understanding men’s health 
and use of violence: interface of rape and HIV in South Africa” 
[En línia]. Pretoria: Medica] Research Council Sourth Africa, 2009. 
<http://www.mrc.ac.za/gender/men_exec_smry.pdf> [Consulta: 
23 juny 2009].

JOHNSTOBE, B. Discourse Analysis. 2a ed. Malden: Blackwell Publish
ing, 2008.

K a m w a n g a m a lu , N. M. “The language policy / language economics 
interface and mother-tongue education in post-apartheid South 
Africa”. A Language Problems and Language Planning, Vol. 28 
(2004), núm. 2, p. 131-146.

“MRC: Quarter of men in South Africa admit rape” [En línia]. Mail & 
Guardian on line. [Johannesburg] (18 Jun 2009). <http://www. 
mg.co.za/article/2009-06-18-quarter-of-men-in-south-africa- 
admit-rape> [Consulta: 23 juny 2009].

M a n d e la ,  N. State of the Nation Address to Parliament. Houses of 
Parliament, Cape Town, 24 May 1994 [En línia]. African National 
Congress: South Aafraica s National Liberation Movement. Johan
nesburg: ANC, [2008] <http://www.anc.org.za/ancdocs/history/ 
mandela/1994/sp940524.html> [Consulta: 14 gener 2008].

M b e k i, T. “Letter from the President: We are children of a rich herita
ge”. A N C  Today. Vol. 7 (2007), núm. 38.

M la m b o - N g c u k a ,  p. “Address delivered at the national Imbizo on Ub
untu and Nation building in South Africa, 17 de novembre de 
2006” [En línia]. The Presidency. RepuhlicofSout Africa. Pretoria:

71

http://www.mrc.ac.za/gender/men_exec_smry.pdf
http://www.%e2%80%a8mg.co.za/article/2009-06-18-quarter-of-men-in-south-africa-%e2%80%a8admit-rape
http://www.%e2%80%a8mg.co.za/article/2009-06-18-quarter-of-men-in-south-africa-%e2%80%a8admit-rape
http://www.%e2%80%a8mg.co.za/article/2009-06-18-quarter-of-men-in-south-africa-%e2%80%a8admit-rape
http://www.anc.org.za/ancdocs/history/%e2%80%a8mandela/1994/sp940524.html
http://www.anc.org.za/ancdocs/history/%e2%80%a8mandela/1994/sp940524.html


Sud-áfrka: diversitat lingüistica i una culturadepau • A n n e - M a r ie  B e u k e S

The Presidency of the Republic of South Africa, [2006] <http:// 
www.thepresidency.gov.za/show.asp?type=sp&include=deputy/ 
sp/2006/splll71613.htm> [Consulta: 27 maig 2008].

N a id u , E. “HRC: Farm attacks criminal, not political” [En línia]. 
News - South Africa [Cape Town] (28 July 2003) < http://www. 
iol.co.za/index.php?click_id=13&art_id=vn2003072813580816 
6C1437708fset_id=l> [Consulta: 25 novembre 2009].

“NonkillingLinguistics:Wikiversty” [Enlinia]. [S.l.]: Wikiversity, 2009. 
<http://en.wikiversity.org/wiki/Nonkilling_Linguistics> [Con
sulta: 19 juny 2009]

O e t z e l ,  J.C.; A r c o s ,  B .; M a b iz e la ,  P. “Historical, political, and spiritual fac
tors of conflict”. A: O e t z e l ,  J.C., ed . The SAGE Handbook o f  Conflict 
Communication. Integrating Theory, Research, and Practice. Thou
sand Oaks [California]: SAGE Publications, 2006. P. 549-574.

P a n d o r ,  N . Speeches: Speaking notes, M inister o f  Education, Naledi 
Pandor MP, at the Language Policy Implementation in HEIs Con
ference, UNISA, Pretoria, 5 October 2006: Language issues and 
challenge [En línia]. Pretoria: Republic of South Africa. Depart
ment of Basic Education, [2006] <http://www.education.gov.za/ 
dynamic/dynamic.aspx?pageid=306&id=2290> [Consulta: 24 
novembre 2008].

PANSALB. Language Use and Language Interaction in South Africa: 
A National Sociolinguistic Survey. Pretoria: PANSALB, 2000.

P e r r y ,  T. “The case o f the toothless watchdog. Language rights and 
ethnic mobilization in South Africa”. A Ethnicities. Vol.4 (2004), 
núm. 4, p. 501-521.

R e p u b lic  o f  S o u t h  A f r i c a .  Constitution o f  the Republic o f  South A fri
ca, 1996. Pretoria: Government Printer, 1996.

U n i t e d  N a t i o n s .  G e n e r a l  A s s e m b ly  ( 5 2 a  r e u n ió :  1998: N o v a  Y o r k ) .  

Resolution 52/13 Culture of Peace [En línia]. New York: United 
Nations, 1998. (A/RES/52/13), <http://www3.unesco.org/iycp/ 
kits/res52-13_en.htm> [Consulta: 14 gener 2008]

“We are willing to kill if Zuma is tried.” The Times. [Johannesburg] 
(17 june 2008).

72

http://%e2%80%a8www.thepresidency.gov.za/show.asp?type=sp&include=deputy/%e2%80%a8sp/2006/splll71613.htm
http://%e2%80%a8www.thepresidency.gov.za/show.asp?type=sp&include=deputy/%e2%80%a8sp/2006/splll71613.htm
http://%e2%80%a8www.thepresidency.gov.za/show.asp?type=sp&include=deputy/%e2%80%a8sp/2006/splll71613.htm
http://www
http://en.wikiversity.org/wiki/Nonkilling_Linguistics
http://www.education.gov.za/%e2%80%a8dynamic/dynamic.aspx?pageid=306&id=2290
http://www.education.gov.za/%e2%80%a8dynamic/dynamic.aspx?pageid=306&id=2290
http://www3.unesco.org/iycp/%e2%80%a8kits/res52-13_en.htm
http://www3.unesco.org/iycp/%e2%80%a8kits/res52-13_en.htm


05 AMERICA 
Pobles indigènes i resolució de 
conflictes a Mèxic
Arnulfo Em briz
Instituto Nacional de las Lenguas Indígenas, Mèxic

Mèxic és una nació plurinacional en què es reconeixen els pobles in
digenes com a integrants de la nació mexicana. A Mèxic hi ha 68 
pobles indigenes, el 10% dels seus habitants és indígena i el 6% parla 
alguna llengua indígena. El nombre dels integrants de cada poble va 
d’uns centenars a més d’un milió de persones, com ara els parlants 
de náhuatl. L’INALl ha définit, de manera oficial i per primera vegada 
a la história de Mèxic al Catàlogo de las lenguas indígenas naciona
les variantes lingüísticas de México con sus autodenominaciones y  
referencias geoestadística, publicat al Diario Oñcial de la Federación 
el 14 de gener de 2008, la presència de 364 variants lingüístiques 
o llengües indigenes nacionals. Les llengües indigenes nacionals es 
parlen a més de 20.000 localitats indigenes.

La major part de la població indígena viu en localitats de menys de 
500 habitants, peró prop del 30% viu a les ciutats. Els pobles indi
genes han estât durant el segle xx els més afectats pels conflictes de 
carácter agrari o politic i el reconeixement dels seus drets individuals 
o coMectius, incloent-hi els drets culturáis i lingüístics, es va establir 
a partir del 1992, i es va ratificar i ampliar el 2001 en la Constitució 
Política dels estats units mexicans i a les constitucions dels estats de 
la República Mexicana.

Els conflictes que s’han generat a Méxic amb els pobles indigenes 
són de diverses índoles; en aquest treball provarem d’exposar alió 
que, a criteri de Tautor d’aquest petit treball, són els tres tipus de 
conflictes principals: el reconeixement de les autoritats indigenes, 
l’accés i el control dels llocs sagrats dels pobles indigenes i els con
flictes agraris.
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En aquest trebaU tindrem en compte les consideracions següents:

• En la resolució de conflictes a Méxic no s’han utilitzat les llen
gües indigenes com a mitjà de comunicació en les negociacions, 
ni han estât part substancial de les demandes indigenes. Així, 
els indigenes reclamen fonamentalment el seu reconeixement 
com a pobles, la restitució i el reconeixement de les seves ter
res, politiques públiques especiáis i serveis públics necessaris, 
com poden ser els serveis educatius, la salut o la justicia. Les 
llengües indigenes no són un objectiu central dins dels movi
ments indigenes, sinó que s’assumeixen com a part de les se
ves demandes de carácter cultural. Les llengües indigenes no 
s’utilitzen en els mécanismes de negociació o de resolució de 
conflictes, ja que el castellà és l’idioma predominant tant per 
als parlants de llengües indigenes com per als de castellà.

• Els pobles indigenes utilitzen la seva llengua per a la resolució 
dels seus conflictes de carácter intern i en el si de les seves co
munitats, però les seves declaracions es plasmen en actes escri
tes per ells mateixos en llengua castellana. En la gran majoria 
dels casos, el castellà és la llengua tant de la negociació com de 
la resolució dels conflictes entre els membres de diverses cul
tures.

• En el cas de la resolució d’algun conflicte de carácter oficial i 
en què participen funcionaris públics, les negociacions es fan 
en castellà i en alguns casos excepcionals els parlants de llen
gües indigenes, que en general són també els líders socials, 
solen actuar com a traductors, i són ells els qui duen a terme 
les accions de traducció i interpretació.

Una conciliació més gran entre el dret i les pràctiques 
indigenes de justicia

A Méxic, el reconeixement a les autoritats indigenes está establert a 
la Constitució Política i Taplicació del seu sistema normatiu intern en 
la resolució dels conflictes interns. Per mandat federal, en diverses 
entitats federatives s’han reformat les constitucions i lleis estatals 
per reconèixer aquests drets de manera específica i d’acord amb les 
seves caractéristiques culturáis i les seves relacions de carácter poli
tic. Aquest fet ha permés en gran mesura el respecte de les decisions
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contingudes a la Ilei i la reafirmació dels usos i costums, el reconei
xement de les autoritats indigenes i que les autoritats que no són 
indigenes validin i reconeguin les diverses formes d’impartir justicia 
i de sancionar els delictes en cada una de les regions indigenes.

Les formes d’identificar els delictes en cada una de les cultures indi
genes tenen les seves própies caractéristiques i maneres própies de 
sancionar-los. Aqüestes formes particulars han de ser conegudes i 
preses en compte pels jutges del sistema judicial per tal que, quan 
es jutgi un indígena, se’n respectin els drets d’accés a la justicia: que 
tingui un traductor o intérpret en la seva llengua, amb un defensor 
que en conegui la llengua i la cultura, i que es tinguin en compte 
els seus costums com a part d’un poble indígena. No obstant aixó, 
aqüestes funcions encara estan molt lluny d’aconseguir-se.

Els tipus de controvérsies en qué les autoritats, els jutges de pau, 
els jutges de conciliació o els governants indigenes han intervin- 
gut, i que atenen amb més freqüència en les seves llengües in
digenes, es refereixen a conflictes entre persones d’una mateixa 
comunitat.

a) Controvérsies de tipus penal
Agressions físiques i verbals; robatori, danys a la propietat ali
ena, violació de domicili i delictes de carácter sexual.

b) Controvérsies de tipus civil i fam iliar
1. Familiars: com ara violència dins la mateixa familia, separa- 

ció provisional, pensió alimentària, abandó de la llar, adul
teri, reconeixement de paternitat i promesa de matrimoni.

2. Civils: com ara successió testamentària, compravendes, fîtes 
i partions, liquidations de deutes, frau i abús de confiança.

El sistema de conciliació que empren els jutges indigenes és eminent- 
ment orai. Es fan predominantment en les seves Uengües indigenes, 
amb una acceptació gairebé absoluta d’alló que diu cadascuna de les 
parts, i suggereixen alternatives de solució que van des del compromis 
de no tornar a repetir la conducta, fins a deixar constàncies legals de 
l’acte exécutât, com són les compravendes i donations, entre d’altres; 
en aquests casos, es reconeix que els jutges i les autoritats tenen fa- 
cultats -d ’acord amb la cultura de cada poble i de conformitat amb els 
acords de les autoritats municipals o estatals- com a fedataris: donen 
fe d’una promesa de compravenda, d’un conveni laboral, d’un conveni 
de cura dels fills per part dels pares, etc. Entre les tasques que en mol-
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tes comunitats tenen aqüestes autoritats hi ha la imposició d’alguna 
sanció o servei, o de treball obligatori a la comunitat.

No obstant aixó, les disposicions de carácter legal encara no estan 
estructurades de manera que es permeti el reconeixement pie dels 
usos i costums provinents de la idea d’una societat pluricultural i 
multilingüe que sigui respectuosa amb la identitat dels pobles indi
genes i les llengües que parlen. Moites vegades les autoritats indige
nes i les persones que actúen com a jutges indigenes són considera
des com a formes alternatives de justicia o d’un nivell inferior entre 
les lleis estatals i federáis, i les que imposen els pobles indigenes.

La compatíbilítat entre les pràctiques indigenes de justicia i 
legislació

La Constitució Política dels Estats Units Mexicans i algunes consti
tucions dels estats reconeixen que els pobles indigenes tenen dret a 
ser jutjats d’acord amb els seus usos i costums vigents. Malgrat tot 
no s’han fet cap convalidació legal que permeti que els jutges no indi
genes sàpiguen o reconeguin de manera real els usos i costums o les 
normes internes de cada comunitat. Tan sois són valides a l’Estat de 
San Luis Potosí. No s’ha respost encara les preguntes següents: quins 
d’aquests són compatibles amb la legislació existent i en quin grau?, 
¿són compatibles els usos i costums amb els drets humans, les lliber
tats elementáis com la de cuite religiós i l’equitat de génere?

Les respostes que es donin a aquests interrogants tindran implicaci
ons substanciáis en la definició en curs de noves disposicions legals, 
en les formes de reconèixer els governs indigenes i de com s’aplicaran 
en el futur, en un marc de drets dels pobles indigenes reconeguts, i 
com a part dels processos de la construcció i el reconeixement de les 
autonomies d’aquests pobles.

El fet és que l’atenció, la comprensió i la solució de la problemática in
dígena a Méxic s’encamina necessàriament a cercar i construir ponts 
de compatibilitat entre els anomenats usos i costums indigenes i les 
lleis nacionals en conjunt, com a part d’un procès de validació legal 
d’aquests usos i costums, i de les estructures própies d’organització 
social i de govern -anomenats sistemes de cárrecs-, en qué a partir 
de valors, concepcions i costums es regulen la convivéncia, els drets, 
les obligacions, l’elecció i les funcions de l’autoritat, així com la reso-
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lució interna de conflictes, tot aixó establert com a costum juridic. 
El reconeixement d’aquest costum juridic només es dóna en el marc 
de la tradició transmesa de manera oral, i és reconeguda i respectada 
pels integrants d’una comunitat. Aquesta transmissió es fa general- 
ment en llengua indígena. La constancia d’aquests actes de costum 
jurídic depèn en molts casos del nivell escolar dels auxiliars dels jut
jats i les autoritats indigenes. El reconeixement d’aquestes formes 
juridiques es dóna principalment dins de la coMectivitat o en el marc 
de la influència d’un govern indígena.

La justicia d’un govern indígena està enfocada principalment a la 
resolució del conflicte, la mediació i la garantía de mantenir la con
vivéncia i la unitat dins la comunitat. Els métodes i procediments 
indigenes consideren que la seva manera d’impartir justicia permet 
restablir els acords coMectius i la convivéncia comunitària.

Per la seva banda, els jutges no indigenes, que utilitzen les lleis i els 
codis nacionals o estatals, qualifiquen la justicia indígena com a ale
atòria, discrecional i amb freqüència incompatible amb múltiples 
disposicions legals. Així tenim que, per exemple, quan una autoritat 
indígena duu a terme la detenció d’un infractor, segons un jutge no 
indígena, està incorrent en delictes qualificats com a privació il-legal 
de la Ilibertat i la usurpado de funcions. Més encara, quan en una co
munitat les autoritats indigenes detenen algú que es resisteix i el lli- 
guen, aleshores són qualificades com a persones que violen els drets 
humans, quan en realitat mai no se’ls ha reconegut com a autoritat. 
Aquesta situació passa sovint, malgrat que l’assemblea d’una locali- 
tat o d’un poble hauria de ser la que qualifiqués el fet delictiu.

El fet consuetudinari, el costum jurídic o els sistemes normatius 
adquireixen el seu sentit i la seva coheréncia amb relació al seu 
context sociopolític i cultural. Així, en casos extrems l’ús de plantes 
amb finalitats cerimonials o curatives, o la manera com es conce
ben els fenómens sobrenaturals, com la bruixeria, juguen un paper 
rellevant en un procès de controvérsies i en la resolució dels con
flictes interns. Ni l’ús de psicótrops a les cerimónies rituals, ni els 
afers de bruixeria es tenen en consideració a la legislació nacional; 
si es fa, és sota una concepció i una lógica diferents. Es a dir, en la 
lógica indígena, amb una estructura de govern própia, amb l’ordre, 
les normes, els principis i l’organització social que li correspon. En 
aquest sentit, no podem concebre un costum jurídic al marge d’una 
cultura, valors, normes i procediments dels pobles i les comunitats 
indigenes.

Els usos i costums es 
transmeten oralment 
en llengua indígena.
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La resolució de conflictes té diversos ámbits i nivells; és a dir, hi ha 
autoritats i flgures compétents en alió que és politic, jurídic, ritual, 
cerimonial i festiu, i en darrera instancia, pel que fa al treball i els 
espais comuns o coMectius.

Mentre que la legislació penal a Méxic concep que la readaptació 
social de les persones que han infringit l’ordre jurídic s’aconsegueix 
essencialment mitjançant la pena de presó, per als indigenes, a les 
seves comunitats el més important davant els casos de transgressió 
de l’ordre comunitari és restaurar-lo o reconstruir-lo davant de fets 
en qué una persona va abusar o va afectar els drets d’una altra. En 
el sistema de justicia dels pobles indigenes sobretot es busca reparar 
el dany causat: si algú va fer malbé un sembrat o els panissars d’algú 
altre, està obligat a Iliurar les panotxes que recoMectaria la persona 
afectada de les panotxes fetes malbé, a més de prestar uns serveis 
determinats a la comunitat com a part de la sanció imposada.

El tractament i la valoració d’una falta o d’un conflicte parteixen de 
criteris personalitzats i l’autoritat no necessàriament sanciona de la 
mateixa manera, sinó que considera la história personal dels involu- 
crats, examina el context i la própia história del conflicte, per definir 
una estratégia de solució.

Per aixó, l’atenció i la solució que els jutges indigenes busquen és 
resoldre mitjançant la conciliació a l’hora de reparar un mal, dismi- 
nuint així el creixement del conflicte i dels seus impactes en la comu
nitat, alhora que s’eviten les venjances. La lógica de les comunitats 
indigenes segueix un mécanisme coMectiu i ordenat per evitar que 
algú faci justicia pel seu compte.

En aqüestes situacions de conflicte entre les poblacions indigenes 
trobem que la vía de solució depèn no tan sois de la natura del con
flicte, sinó també del carácter i la personalitat sociopolítiques dels 
involucrats; és a dir, no n’hi ha prou de pensar que es jutja una per
sona indígena, sinó que cal pensar-hi com a persona integrant d’un 
poble indígena, que parla una llengua diversa, i que té una cultura 
diversa i especial a la qual pertany l’acusat o l’agreujat. D’aquestes 
condicions socioculturals en depèn la qualiflcació que dóna el con
sens social i sobretot la saviesa i el coneixement de les tradicions de 
justicia de cada poble o comunitat indígena que tingui la persona 
que exerceix com a jutge.
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Conflictes per l’accés i el control dels llocs sagrats dels pobles 
indigenes

Els llocs sagrats dels pobles indigenes són aquells espais reconeguts 
i utilitzats amb fins rituals i cerimonials relacionats amb els cicles 
vitals i les seves concepcions religiöses. Es reconeixen pels seus inte
grants com als espais en què s’ubiquen fisicament part de les seves 
cosmogonies, amb simbols de la natura o construccions de carácter 
históric o religiós.

A l’actualitat hi ha conflictes, en alguns llocs sagrats, entre els en- 
carregats de la vigilancia i el cerimonial i els propietaris o possei'dors 
dels prédis en què es troben aquests centres sagrats. Els conflictes 
principals són per l’ùs, Tusdefruit i la propietat dels llocs sagrats dels 
pobles indigenes i, d’altra banda, amb una part de la societat mexi
cana que veu en els rituals que es fan en aquests llocs formes incivi- 
litzades de la fe religiosa dels pobles indigenes. Ho consideren una 
competéncia vers els Adels de les associacions religiöses reconegudes 
a Mèxic, i aixó es manifesta a través de la intolerancia religiosa, ori
ginada per la pugna del control ideológic entre les “noves esglésies” i 
pel seu afany d’augmentar-ne els adeptes.

D’aquestes situacions que acabem d’esmentar, se’n deriven actes de 
violència cap a les autoritats religiöses tradicionals, la desqualificació 
del coneixement dels metges tradicionals, el desplaçament de comu
nitats, i robatoris d’objectes sagrats a temples i llocs de cuite indige
nes, entre d’altres.

Altres casos de conflictes es manifesten a partir dels problèmes amb 
la propietat de la terra com en el cas d’un centre cerimonial mayo, a 
Testât de Sinaloa, en què el propietari de la terra no és indígena o el 
dels kumiai a la Baixa Califórnia, per la Peña Blanca, en un empriu 
que no és indígena. En el cas dels Comca’ac o seris, tenen els llocs 
sagrats a l’ilia Tiburón i sovint hi arriben pescadors que no són de la 
comunitat.

La promoció de turisme en comunitats indigenes ha provocat danys 
en llocs sagrats perqué ha alterat el consum de plantes emprades 
en els rituals per part dels turistes que no formen part de les comu
nitats, o bé perqué alguns guies turistics usurpen les funcions dels 
encarregats de les cerimónies i rituals; de vegades, tot plegat està 
acompanyat pel saqueig d’ofrenes, de restes arqueolôgiques i de plan
tes psicôtropes. De vegades la construcció d’obres d’infraestructures
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afecta llocs sagrats, ja que es construeixen sense tenir en compte les 
autoritats indigenes. La construccio de preses hidroelèctriques i de 
camins i carreteres ha comportât aquest tipus de conflictes que es 
vol solucionar tan sols amb el compliment de les lleis d’expropiaciô.

Els conflictes religiosos entre creients de l’església católica i les esglé
sies évangéliques són, en algunes regions indigenes, una font per
manent de tensió social; i es reflecteixen en impediments en l’ùs de 
les esglésies, l’oposiciô a la construccio d’altres temples i les prohibi- 
cions per enterrar els seus morts als panteons comunitaria, tot aixó 
perqué aqüestes persones han canviat de religió. Aqüestes situacions 
es viuen a les regions indigenes de Chiapas, Hidalgo o Jalisco. Si bé 
no són generalitzades, si que són Texpressió de la Iluita interna que 
es manifesta com a desig de mantenir allò que és tradicional envers 
aquells que qüestionen les estructures de poder intern de les comu
nitats. La responsabilitat d’aquests llocs de culte recau en els casos 
conflictius en persones que han ostentat el poder de manera familiar 
i al llarg de molt de temps. Aqüestes persones són integrants de la 
mateixa comunitat i són una minoria, peró tenen el control sobre els 
seus habitants.

En la resolució d’aquest tipus de conflictes les comunitats es ressen- 
ten de la falta de recursos económics per assegurar-se el futur i la 
continuitat de les celebracions religiöses, els cants i les oracions a les 
seves divinitats en llengües indigenes. Al mateix temps es planyen 
que les negociacions es facin en castellà, amb autoritats que no els 
entenen d’acord amb la seva cultura, i en un idioma que no és el seu. 
En el cas d’aquests conflictes, la resolució ha estât postergada al llarg 
de molt de temps i es veu més com un problema de creences i un afer 
que afecta més als indigenes que no als altres habitants de Méxic, 
com un afer d’una minoria de ciutadans que creu coses diferents de 
la majoria dels mexicans.

Els conflictes agraris

A Méxic hi ha una gran quantitat de conflictes agraris a les regions 
indigenes. L’any 2002 el total ascendía a 4.328. Prop d’una cinquena 
part eren conflictes per servituds de pas, és a dir que eren problèmes 
que tenen a veure amb Tafectació d’usos i costums en el tipus d’ús 
de la terra perqué es passa entre diverses propietats i que de manera

80



La  g e s t i ó  d e  l a  d iv e r s it a t  l i n g ü í s t i c a  i e l s  P R O C ES SO S  DE PAU

tradicional les persones transiten per aqüestes propietats o bé per
qué amb les noves accions de titulació alguns prédis s’han tancat i els 
seus propietaris en reclamen el dret de pas.

Dues desenes parts dels conflictes tenen a veure amb problèmes de 
disconformitat dels représentants indigenes amb els limits de les 
seves propietats comunals o emprius. 1 un 8% amb conflictes per li
mits amb propietats privades. És a dir que gairebé tres desenes parts 
tenen problèmes perqué no estan d’acord amb els limits de les seves 
propietats o les dels altres.

Prop del 7% dels conflictes són perqué se’n reclama la restitució de 
terres, hoscos i aigües. Aquest procediment és vigent des del 1915 i 
no s’ha acabat de resoldre per conflictes entre cada una de les parts, 
que són per causes históriques i d’enfrontaments per parceMes de 
terra que van ser Iliurades al llarg de la reforma agrária mexicana del 
segle X X .

CONFLICTIVITAT COL-LECTIVA EN NUCLIS A G RA RIS  AMB PRESEN CIA  DE 

PO BLACIÓ  INDÍGENA, M ÈXIC

Pr in c ip a l s  c o n f l ic t e s  de  c a r á c te r  c o l -lec tiu No m b r e  de 
c o n f lic t e s

Ta n t  per

CENT

Servituds de pas en terrenys comunals 0 emprius‘ 799 1 8 ,5 %

Limits de terrenys amb la comunitat' 444 1 0 ,3 %

Limits de terrenys amb emprius’ 405 9 .4 %

Assignació de terres per l’assemblea 385 8 .9 %

Limits de terrenys amb petits propietaris 350 8, 1 %

Restitució de terres, boscos i aigües 299 6 .9 %

Altres 1.646 38 ,0 %

Total 4.328 100.0%

■Dades del gener del 2002

' Problema predominant a Oaxaca, Veracruz, San Luis 
Potosí, Morelos, Tabasco i Puebla 

 ̂ Problema predominant a Oaxaca, Michoacán i 
Guerrero

’ Problema predominant a Oaxaca, Veracruz i Yucatán

Font: R o b le s, H . i C o n ch e iro , L. Características básicas de los ejidos y comunidades con 
población indígena. Méxic, 2002.
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Aquests conflictes s estan gestant des de fa molt de temps; la ma
joria tenen els seus origens en époques colonials, i en el reconeixe
ment per part dels virreis d’aquestes terres als pobles i repúbliques 
índies, i que es van valorar després dels repartiments agraris duts 
a terme pel govern mexicà a partir de l’expedició de la Liei agrària 
de 6 de gener de 1915. Els processos que van generar les accions 
agràries com la dotado, la restitució o l’ampliació d’emprius, o les 
de reconeixement i titulació de béns comunals, així com els pro
cessos d’expropiaciô de terres, en un nombre reduït de casos no 
s’han tancat. No obstant aixó, els conflictes generats discutits an- 
teriorment, a l’actualitat enfronten molts mexicans indigenes i no 
indigenes amb les seves autoritats. Malgrat la voluntat de solució, 
han privilégiât la conciliació, per aixó s’han allargat, els périodes de 
conflictivitat entre 15 i gairebé 100 anys.

El juny del 2003, es van identificar més de 400 conflictes agraris en 
l’àmbit rural, 14 dels quals van ser considerats d’alt rise per les auto
ritats de la secretaria de la Reforma Agrària, i van ser qualificats com 
a “focus vermeils” o conflictes d’atenció prioritària.

Aquests conflictes per la tinença de la terra es localitzaven en 11 entitats 
federatives i al llarg de la seva história s’hi havien produit més de vuitan- 
ta enfrontaments de carácter violent, i més de 500 morts i 200 ferits.

Vuit d’aquests conflictes agraris van tenir lloc als estats de Chiapas, 
Guerrero i Oaxaca, estats en qué hi ha prop del 36% de la població 
indígena de Méxic i alhora els estats amb més pobresa i marginació 
de tot Méxic. Els altres sis conflictes amb “focus vermeil” es trobaven 
als estats de Durango, Jalisco, Michoacán, Nayarit, San Luis Potosí, 
Sonora, Veracruz i Zacatecas.

Els habitants d’aquestes zones de conflicte tenen en comú els indica- 
dors i índexs més baixos d’alfabetització, salut, nutricio i esperança 
de vida. I a gairebé tots hi ha població indígena que parla llengúes 
indigenes, excepte la població de San Luis Potosí, districte de Riego 
Pujal-Coy. El conflicte agrari que viuen els indigenes, a més de la vi- 
oléncia gairebé permanent i la incertesa, confronta pobles indigenes 
amb altres pobles indigenes i enfronta els governats amb les autori
tats indigenes, municipals, estatals o federáis, i afecta la governabili
tat en cada un d’aquests llocs.

Per atendré aquests conflictes, la secretaria de la Reforma Agrària 
va crear uns grups d’atenció especial que van treballar per trobar
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Pr in c ip a l s  c o n f lic t e s  a g r a r is  o “f o c u s  v e r m e l l s "

Estât Comunitats en conflicte

C h ia p a s San Pedro Chenalhô i San Pablo Calchihuitán

C h ia p a s Comunidad Zona Lacandona

Du r a n g o -
Za c a t e c a s

Santa Maria de Ocotân i Xoconoxtle, Mezquital, Durango, i 
Bernalejo de la Sierra, Valparaíso, Zacatecas

G u e r r e r o Acatepec vs. Zapotitlán Tablas

Ja l is c o -
Za c a t e c a s

San Andrés Cohamiata, Mezquitic, jalisco, i El Refugio, 
Valparaíso, Zacatecas

Ja l is c o -
Nayarit

San Sebastián Teponahuaxtlán, Mezquitic, Jalisco, i posseídors 
de Puente de Camotlán, Nayarit

M ic h o a c á n Meseta Purépecha

Oa x a ca Santa María Chimalapa vs. Colonia Cuauhtémoc

Oa x a ca San Francisco del Mar i San Francisco Ixhuatán; Santo Domingo 
Teojomulco vs. San Lorenzo Texmelucan; San Sebastián Nopalera 
vs. San Pedro Yosotato; San Sebastián Nopalera vs. Santa Lucía 
Monteverde; San Juan Lachao vs. Santa María Temaxcaltepec

Oa x a ca Santo Domingo Teojomulco i Santiago Xochiltepec, El Milagro

Oa x a c a -
V e r a c r u z

San Juan Lalana-Presuntos propietari de Veracruz i d’altres; Santa 
Clara y Annexos, Veracruz

San  Lu is  
Po t o s í

Districte de Riego Pujal-Coy, segona fase (PARCIAL)

S o n o r a Comunidad Indígena Tribu Yaqui

una solució. Aquests grups estaven integrats per un coordinador i 
per especialistes com ara: advocats, sociólegs, enginyers i personal 
técnic operatiu. La seva ubicació física s’establia en el lloc del con
flicte o a la vora. Els seus mécanismes de consulta i participació van 
ser reunions de treball, assemblées, taules de conciliació i negocia
ció. Els seus objectius eren establir estratégies de negociació, cons
truir ponts de comunicació efectiva amb les parts afectades i amb 
les institucions de la reforma agrária i dels governs municipals, es
tatals i federáis. Els integrants d’aquests grups especialitzats van 
ser capacitats en temes de negociació, plantejament estratégic, 
maneig de conflictes i altres, que no inclo'íen les llengües indigenes 
ni el reconeixement de la cultura indígena que tenien les persones 
amb les quals es negociava.
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Pr in c ip a l s  c o n f l ic t e s  a g r a r is  0 “f o c u s  v e r m e l l s  “ r e s o l t s

Estat Co m un itats  en

CONFLICTE
S u p er f ìc ie

INVOLUCRADA
(ha)

SUBIECTES 
INVOLUCRATS 
DEL POBLE 
INDÍGENA

Antiguitat

del

CONFLICTE

Ch iapas Venustiano Carranza 
vs. petits propietaris / 
Nicolás Ruiz vs. petits 
propietaris

1.962 1.150
Tsotsil

8.5 ANYS

Du ra n g o -
Zacatecas

Santa María de 
Ocotán i Xoconoxtle, i 
Bernalejo de la Sierra

5.465 17.232
Tepehuano

50 ANYS

Gu errero Acatepec vs. 
Zapotitlán Tablas

1.788 3-549
Tlapaneco

97 ANYS

JALISCO-
Nayarit

San Sebastián 
Teponahuaxtlán vs. 
Puente de Camotlán

21.346 6.040
Huichol

50 ANYS

Ja lisc o -
Zacatecas

San Andrés 
Cohamiata vs. El 
Refugio

2.625 562
Huichol

8 ANYS

Oaxaca Santo Domingo 
Teojomulco i Santiago 
Xochiltepec. /  El 
Milagro

4.870 1.004
Zapoteco

37 ANYS

Oaxaca Santa María 
Chimalapa vs. Colonia 
Cuauhtémoc

12.850 1.241
Zoque

46 ANYS

Oaxaca-
Veracruz

San Juan Lalana -  
petits propietaris; 
Santa Clara y 
Annexos, Veracruz

6.570 3.809
Chinanteco, 
Teenek i 
Náhuatl

30 ANYS

San Lu is  
Po t o sí

Distrito de Riego 
Pujal-Coy. 2a fase

30.000 3.744 24 ANYS

to ta ls 8 7 .4 7 6 3 8 .3 3 1 3 9  ANYS DE 
MITJANA

Conclusions

No hi ha cap dubte que una de les accions principals en la solució 
d’un conflicte és crear les condicions de diáleg entre totes les parts 
involucrades per buscar una solució pactada sobre la situació present 
i, per descomptat, que aquesta solució sigui duradora i convingui a
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totes les parts involucrades. Cal remarcar que cadascun dels involu
crats partia de fets que en si mateixos eren la solució d’antigues de
mandes d’accions agràries que es considerava que establien les seves 
propietats i beneficis. Ara bé, les solucions oficiáis de les accions de la 
reforma agraria van ser definidores per a cada una de les comunitats 
de manera individuai, i encara que es buscava que les comunitats li
mítrofes estiguessin d’acord, basant-se en el supósit que la mediació 
de les partions s’aplicava correctament, el que passava és que es van 
baver de refer les mesures i els amollonaments, i es van sobreposar 
fites als seus terrenys.

La conciliació ha dut a acords entre les parts, però afavorint els 
acords de carácter económic. La proposta de negociació fonamental 
consisteix a fer equiparable la compensado económica o en obres 
d’infraestructura social, per l’equivalent al preu dels terrenys en con
flicte. Tot aixó ha permés arribar a acords específics entre les parts, 
però els processos de conciliació, negociació i acords no han tingut 
en compte la perspectiva cultural indígena ni lingüística, perqué 
totes les negociacions s’han fet en castellà. Les llengües indigenes 
dels afectats pels conflictes no han estat utilitzades pels funcionaris 
negociadors. A alió que s’ha donat més importáncia ha estat a les 
compensations de carácter económic.

Cree que en la cerca d’alternatives de solució s’hauria d’utilitzar el 
millor dels diagnóstics, no tan sois dels elements que componen el 
fenomen del qual va sorgir el conflicte, perqué no n’hi ha prou de 
comptar amb antecedents histórics que ens ajudin a entendre el de
senvolupament del conflicte. No n’hi ha prou de pensar que amb les 
assemblées i reunions de treball és com la comunitat decideix de ma
nera plena. Tenir en compte realment la cultura de les comunitats i 
pobles indigenes i especialment parlar en les llengües indigenes dels 
afectats ajudarà molt al fet que la solució dels conflictes sigui més 
duradora. Aquesta experiéncia de negociar i conciliar en la llengua 
indigena serà, sens dubte, una de les parts que s’hauran de provar 
en la conciliació de molts conflictes agraris, religiosos, politics. Els 
résultats estan per veure, perqué mai no s’ha fet a Méxic.

Tenir realment en 
compte la cultura de 
les comunitats i parlar 
les llengües indigènes 
farà més duradora la 
solució dels conflictes.
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o6 ASIA
Els efectes de la Iluita contra el 
terrorisme sobre les politiques aplícades 
a Uengües minoritáries: alguns exemples 
asiàtics
Kate Waterhouse
Doctorando del Trinity College de Dublin

L’objectiu d’aquest article és prendre en consideració els efectes que la 
Iluita contra el terrorisme ha tingut sobre les politiques lingüístiques 
aplicades a llengües minoritáries, analitzant sobretot alguns exem
ples asiàtics. L’article es divideix en quatre parts: la primera proposa 
una relació entre els drets lingüístics, les minories i el terrorisme. La 
segona part tracta la idea de la Iluita contra el terrorisme després de 
l’Il-S , analitzant la discriminació de minories, la seguretat nacional 
i la llengua.* La tercera part presenta alguns casos d’estudi de l’Àsia, 
en qué s’examinen els problèmes introduits; els casos inclouen els de 
la Xina, l’Uzbekistan i el Pakistan. A la part final tracto els résultats 
de l’estudi i les seves implicacions, i presento les meves conclusions.

Drets lingüístics, minories i terrorisme

Pensem en primer Uoc quina relació hi ha o hi pot haver entre els concep
tes de minories, drets lingüístics i terrorisme. Al Uarg de la história, i arreu 
del món, el tractament que s’ha donat a les Uengües parlades pels grups 
minoritaris ha anat variant: des del foment actiu fins a la repressió severa, 
passant per la simple desatenció. Aquest article es basa en la idea que certs 
factors poden influir sobre aquest tractament. Tot seguit proposo un con
junt de normes que relacionen els grups minoritaris, l’Estat i la Uengua:

1. En el procès de creació de l’Estat, en què un Estat vol assolir 
i promoure una identitat nacional, és probable que s’afavoreixi 
una llengua «nacional» en detriment de les llengües minoritári
es. En aquest cas, la llengua forma part de la identitat del grup

1 U tilitzo sistemáticament Texpressió «guerra contra el terrorism e» perqué és la més 

u t ilitz a d a  en e ls d o cum ents sobre  aq uest tem a .
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'ot i que el dret inter- 
ladonal reconelx la 
lecessitat de protegir 
promoure la identitat 
lels grups minoritaris, 
ambé reconeix que 
enir una llengua na- 
ional és un objectiu 
álid i raonable, per 
lé que abeò no equival 
interpretar que una 
engua nacional sigui 
exclusiva dins d’un 
Istat.

i és un mitjà d’unificació i identificado. Sovint s’ha dit que la 
nació Estat és l’amenaça més gran contra la identitat i la llengua 
dels grups minoritaris (Dorian, 1998:18).

2. El tractament que un Estat dóna a les llengües minoritáries dins 
de les seves fronteres afecta la relació entre l’Estat i la minoria 
en qüestió. Aquest és especialment el cas quan la llengua és una 
part important de la identitat del grup, de manera que la negació 
dels drets lingüístics pot portar al conflicte, fins i tot al terroris
me.

3. En canvi, quan l’Estat considera que un grup minoritari no és 
lleial, o el considera una amenaça contra la unitat de l’Estat, és 
probable que TEstat intenti reprimir aquesta minoria; durant 
molt de temps les minories han plantejat Tamenaça més gran 
contra la unitat i Testabilitat de la nació, i la repressió de la iden
titat minoritària ha comportât moites vegades la repressió de la 
llengua minoritària.

La qüestió que es planteja és quina protecció disposa el dret interna
cional per a les llengües dels grups minoritaris. També és important 
tenir en compte les limitacions de la protecció existent, i les possi
bilitats d’exclusió voluntària que els estats poden aprofitar dins de 
la funció de protecció d’aquests drets lingüístics. Tot i que el dret 
internacional reconeix la nécessitât de protegir i promoure la iden
titat dels grups minoritaris, també reconeix que tenir una llengua 
nacional és un objectiu vàlid i raonable, per bé que aixó no equival a 
interpretar que una llengua nacional sigui Texclusiva dins d’un Estat 
(de Varennes, 1996: 51 i May, 2006)t

L’article 27 del Pacte Internacional sobre Drets Civils i Politics, del 
qual se’n fa ressó l’article 30 de la Convenció sobre els Drets dels 
Infants, disposa que no es pot negar a les persones que pertanyen a 
minories el dret, en comú amb altres membres del seu grup, a utilit
zar la seva própia llengua,^ mentre que l’article 15 del Pacte Interna
cional sobre Drets Económics, Socials i Culturáis reconeix el dret a

2 May diu que un dels tres principis clau dels drets lingüístics en el dret internacional 
és aquest repte a Texclusivitat.

3 Pacte Internacional sobre Drets Civils i Politics, 16 de desembre del 1966, Resolució 
2200A (XXI) de l’Assemblea General, 21 U.N. GAOR Supp. (núm. 16), pág. 52, U.N. 
Doc. A/6316, 999 U.N.T.S. 171, (en vigor des del 23 de març del 1976) [d ’ara endavant 
PIDCP], Convenció sobre els Drets dels Infants, 20 de novembre del 1989, Resolució de 

TAssemblea General 44/25, annex, 44 U.N. GAOR Supp. (núm. 49), pág. 167, U.N. Doc. 
A/44/49 (en v igor des del 2 de setembre del 1990) [d ’ara endavant CDI).
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participar en la vida cultural.El principi de no-discriminació també 
és rellevant; per bé que no disposa que totes les llengües hagin de 
tenir el mateix tractament o els mateixos privilegisj si que imposa 
als estats l’obligaciô de no discriminar a l’hora de prestar serveis, de 
manera que totes les distincions fetes en el tractament han de ser 
raonables i s’han de tenir en compte factors com ara el nombre de 
persones a les quals es nega un benefici, la concentrado territorial, 
l’estatus com a ciutadans, els recursos disponibles, etc. (de Varennes 
1996b: 112).

També es poden tenir en compte molts altres drets individuals per 
oferir protecció, com ara el dret a un judici just, que inclou el dret a 
entendre els cárrecs i els trámits judicials,*" i el dret a la intimitat. ' Un 
altre dret individual com aquests és el dret a la Ilibertat d’expressió,® 
la interpretació del qual inclou l’ús privat de la llengua o, en altres pa
raules, que no es pot prohibir a ningú de parlar la seva própia llengua 
en privat. Aquest dret es pot limitar, quan calgui, per respectar els

4 Pacte Internacional sobre Drets Economies, Socials i Culturáis, 16 de desembre del 
1966, Resolució 2200A (XXI) de l’Assemblea General, U.N. Doc. A/6316, 993 U.N.T.S.
3 (en vigor des del 3 de gener del 1976) [d’ara endavant PIDESC]. L’article 15 també 
exigeix als estat d ’adoptar mesures per conservar, desenvolupar i difondre la cultura. Hi 
ha altres instruments importants, però queda fora de l’abast de l’article tractar aquells 
que siguin exclusius d’Europa perqué se centra en l’Àsia.
5 De Varennes diu, per exemple, «U n estat mai no pot estar obligat a dur a terme 
totes les seves activitats en totes les llengües parlades pels habitants del seu territori.
La no-discriminació no prohibeix totes les distincions relatives a una llengua, sinó 
únicament les que són "irracionals” quan es tenen en compte tots els factors rellevants»

(de Varennes, 1996: 126).
6 Art. 14 (3 )(a ) del PIDCP; art. 5 (2 ) del Conveni Europeu de Drets Humans i Llibertats 
Fonamentals; la Convenció Interamericana disposa el dret a un traductor o intérpret 

gratuit si no s’entén la llengua del tribunal, però no hi ha cap disposició d ’aquesta mena 
a la Carta Africana.
7 Art. 17(1) del PIDCP; art. 8 (1 ) de la Convenció Europea; art. 11(2) de la Convenció 
Americana sobre Drets Humans, 22 de novembre del 1969,1144 U.N.T.S. 123 (en vigor 
des del 18 de juliol del 1978) conté disposicions semblants i l’art. 18 de la Carta Africana 

sobre Drets Humans i dels Pobles, 27 de juny del 1981, OAU Doc. CAB/LEG/67/3/
Rev. 5 (en vigor des del 21 d ’octubre del 1986) protegeix la unitat familiar. El dret a la 
intim itat pot protegir Tús de la llengua m inoritària dins de la unitat familiar, a casa i en 
la correspondéncia.
8 Art. 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans, 12 de desembre del 1948,
Resolució 217A (111) de TAssemblea General, U.N. GAOR, 3a sessió., a 72 U.N. Doc.
A/810 [d’ara endavant DUDH]; arts. 19, 21, 22 del PIDCP; arts. 8 ,15  del PIDESC; art. 5 
de la Convenció Internacional sobre TEliminació de Totes les Formes de Discriminació 

Racial, 21 de desembre del 1965, 660 UNTS 195 (en vigor des del 4 de gener del 1969)
[d ’ara endavant CIEDR]; art. 13 de la Convenció Internacional sobre la Protecció dels 
Drets de Tots els Treballadors M igratoris i dels Seus Familiars, 18 de desembre del 1990,
Resolució 45/158 de TAssemblea General, annex, 45 U.N. GAOR Supp. (núm. 49A), pàg.
262, U.N. Doc. A/45/49 (en vigor des de T1 de juliol del 2003) [d’ara endavant Convenció 
dels Treballadors Migratoris].
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drets i la reputació dels altres, o per protegir l’ordre públic, la salut o 
la moralitat i, un fet important, es pot restringir quan es consideri 
necessari per protegir la seguretat nacional.

Un Estat també pot introduir una reserva a un aspecte particular 
d’un tractat i, per tant, limitar-ne Taplicació; per exemple, França i 
Turquia han introduit reserves a Tarticle de les minories (Tarticle 27) 
del PIDCP; França entén que no hi ha minories dins de TEstat fran
cés i Turquia que les disposicions de Tarticle s’interpretaran segons 
la seva Constitució i el Tractat de Lausana, que només reconeix els 
grecs, els armenis i els jueus com a grups minoritaris, peró no la 
minoria kurda. Finalment, un Estat es pot apartar de les nombroses 
obligacions que té durant els estats d’excepció, per bé que fins i tot 
aleshores les restriccions han de ser proporcionáis a la situació d’ex
cepció, i no han de ser discriminatóries.

Comunicació i identitat: l’educació i els mitjans de 
comunicació

A més de ser un tret identitari, la llengua és un instrument de 
comunicació, un mitjà pel qual la identitat es pot transmetre col- 
lectivament i preservar; una característica que val tant per al grup 
minoritari com per a TEstat. Pel que fa a la comunicació i la preserva- 
ció de la identitat, ara parlaré de Taplicació particular dels drets de les 
llengües minoritáries a Teducació i als mitjans de comunicació.

L’educació és probablement el mitjà general més important per 
preservar la identitat del grup (Thornberry, 2005 : 287 i Skut- 
nabb-Kangas, 2006: 277). L’Estat pot fer que Tensenyament en 
la llengua nacional sigui obligatori, peró no hi ha una obligació 
corresponent sobre TEstat de proporcionar educació en la llengua 
minoritària. No obstant aixó, TEstat està obligat a garantir que 
no es negui a les minories el dret a fundar i dirigir les seves pró
pies institucions éducatives, per bé que aqüestes han de respectar 
les politiques estatals i també la cultura i la llengua nacionals o 
comunitáries.® Es podria argumentar que, per evitar la discrimi-

9 Art. 5(c)(i) de la Convenció de la UNESCO contra la Discriminació en TEducació, 14 de 
desembre del 1960, U.N.T.S, vol. 428, pàg. 93 [d’ara endavant Convenció de l’Educació], la 
Carta Europea de les Llengües Regionals o Minoritáries, 5 de novembre del 1992, E.T.S 148 
(en vigor des del 3 de gener del 1998) té un model d ’«escala móbil» que De Varennes destaca 
per la correcta orientació que aporta peí que fa a Tobligació dels estats en aquest camp.
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nació, hi pot haver una obligació a utilitzar la llengua minoritària 
a les escoles, almenys en certa mesura, atès el desavantatge dels 
membres d’una minoria nacional que no parlen amb la matei
xa fluìdesa la llengua oficial (de Varennes, 2001c :20) i, a més, 
l’Estat té el deure de garantir que Teducació de Tinfant estigui 
orientada, entre altres coses, al foment del respecte per la llengua 
de l’infantJ® El principi de no-discriminació comporta que si un 
Estat hagués de finançar una escola en llengua minoritària hauria 
de mostrar una raó convincent per no finançar-ne una altra de 
semblant (de Witte, 1992 : 289).

Els mitjans de comunicació són una eina ideal per unir els ciu
tadans i «fabricar consentiment» (Herman & Chomsky, 1988). 
Els estats poden utilitzar-los i manipular-los per promoure les 
seves ideologies, que poden incloure la llengua i la cultura. Com 
en el cas de Teducació, TEstat no té cap obligació de finançar mit
jans de comunicació en llengües minoritáries,”  peró Tús privât 
de la llengua als mitjans de comunicació no es pot restringir (de 
Varennes, 1996b:107). Com ja s’ha dit, el dret a la Ilibertat d’ex
pressió es pot limitar si es donen determinades circumstáncies, 
com ara quan permetre la Ilibertat d’expressió pot crear una ame
naça contra la seguretat nacional. És evident que una amenaça 
com aquesta ha de procedir del contingut del missatge, peró és 
summament difícil distingir entre la llengua utilitzada per trans
metre el missatge del mateix missatge. D’aquesta manera es pot 
donar el cas de reprimir la llengua minoritària amb la justificació 
que s’està restringint el contingut, i dir que aqüestes restriccions 
són necessàries per a la seguretat dels ciutadans de TEstat.

Fonamentalment la protecció dels drets lingüístics pot ser força 
difícil d’aplicar a causa de la vaguetat de les disposicions dels ins
truments internacionals i la possibilitat que els estats hi apliquin 
limitacions i reserves; mentre TEstat no discrimini obertament una 
minoria en la prestació de serveis o eviti que els membres d’un grup 
minoritari parlin entre ells en la seva llengua en entorns privats, 
TEstat no té obligacions reals. A més, les politiques lingüistiques que 
afecten en la práctica Testatus i Texercici de les llengües minoritáries 
continúen sent majoritàriament facultats de TEstat.

Lénsenyament en una 
única llengua nacional 
crea un desavantatge 
inicial als membres de 
les minories.

10 Art. 29 de la CDI.
11 Per exemple, la Declaració sobre M inories ni tan sois esmenta explicitament els

mitjans de comunicació.
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ÆS politiques lingü- 
stiques que afecten 
n la práctica lesta- 
us i Texercici de les 
lengües minoritáries 
ontinuen sent majo- 
itáriament facultats 
le TEstat.

Política estatal, lleialtat i terrorisme

La qüestió que es planteja té a veure amb els factors que influencien 
l’actitud i la posició normativa de l’Estat en relació amb les llengües 
minoritáries. Tot i que sens dubte hi intervenen molts factors, una 
qüestió que val la pena tenir en compte és la lleialtat o, potser més 
important, la percepció de la lleialtat del grup minoritari a TEstat. La 
protecció i els drets de les minories no estan vinculats ni condicio- 
nats a Texistència d’aquesta lleialtat, almenys segons les definicions 
modernes, però és una qüestió que s’ha debatut al llarg de Telabo- 
ració dels diferents tractats de drets humans; la primera definició 
proposada per la Comissió de TONU per als Drets Humans va fer 
de la lleialtat a TEstat un requisit essencial per tal que les minories 
tinguin dret a la protecció estatal;

«per tal de tenir dret a la protecció, una minoria ha de retre lleialtat 
absoluta al Govern de TEstat on viu. Els seus membres també han 
de ser nacionals de l’Estat.»’®

Tot i que una condició com aquesta no es va acabar plasmant en els 
instruments de drets humans, en generai es considera probable que 
els estats esperin una certa garantía de lleialtat abans de «concedir» 
més drets a grups minoritaris o d’implantar-ne els que ja existeixen 
(Thornberry, 2005: 166).'® Tenint en compte que els drets lingüís
tics es desenvolupen a criteri de TEstat, sembla factible deduir que 
la funció de la llengua en la identitat minoritària i la idea de lleialtat 
estan intrinsecament lligades; un Estat té dret a esperar que una mi- 
noria aprengui la llengua de la majoria o la llengua nacional, i és ra
onable esperar que TEstat tracti la llengua d’una minoria lleial d’una 
manera favorable.

En canvi, quan es considera que un grup minoritari no és lleial i, 
per tant, és una amenaça contra la unitat i la identitat coMectiva 
de TEstat, TEstat pot reaccionar intentant reforçar la cohesió social, 
com ara la llengua nacional comuna. Quan TEstat no té cap obligació 
ni incentiu per concedir o impiantar drets lingüístics, el tractament 
de la llengua minoritària pot ser menys favorable. Quan un grup mi
noritari està vinculat amb el terrorisme, o es considera que ho està, 
és probable que s’inclogui dins de la darrera categoria, ja que aques-

12 UN C o m m is s i o n  o n  H u m a n  R i g h t s  (1947), Report Submitted to the Commission on 
Human Rights, U.N. Doc. E/CN.4/52.

13 Respecte de les idees i els ideals diferents de lleialtat vegeu Franck, 1996.
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ta identificació fomenta la desconfiança i elimina Tincentiu de fer 
concessions al grup. Al mateix temps, això augmenta la nécessitât 
de reforçar la identitat coMectiva, que moites vegades es busca per 
mitjans lingüístics.

S’ha dit que el terrorisme és «un dels flagells més grans de la comu
nitat internacional» (Cassese, 2005). Tot i que no es pot considerar 
en cap cas que sigui un fenomen nou, els mitjans de comunicació 
han informât a bastament sobre el terrorisme en els darrers anys.
Malgrat l’interès internacional sense precedents que ha aixecat, no 
ha fructificat cap intent per redactar una definició mútuament ac
ceptable de terrorisme. La descripció següent estava relativament 
força acceptada: «Actes criminals pensats o calculats per provocar un 
estat de terror en el públic general, un grup de persones o particulars 
amb finalitats politiques no són justificables sota cap circumstáncia, 
siguin quines siguin les consideracions de naturalesa política, filo
sófica, ideològica, religiosa o de qualsevol altra mena que es puguin 
invocar per justificar-los.» (Cassese, 2005 2a ed. : 403, 449,482)”

En general s’accepta que el terrorisme representa un intent d’impo- 
sar una visió minoritària sobre la majoritària (Hedigan, 2005: 403).
Els actes de terrorisme poden donar lloc a estats d’excepció o crisis, i 
la história mostra que en moments així no és habitual que els ciuta
dans, fruit de la por, fomentin Taplicació de mesures estrictes contra 
Tamenaça (Gross 8í Ni Aloáin, 2001 : 627) . La história també de- 
mostra que en moments com aquests la majoria està més preocupa
da per la seguretat personal que pels efectes potencialment negatius 
d’aquestes mesures répressives sobre les minories (Igniateff, 2004 
: 2-5). Les situacions d’excepció poden agreujar la diferéncia entre 
«nosaltres» i «ells», fet que afavoreix abusar d’aquesta distinció. Per 
tant, una crisi planteja un greu problema per al respecte envers els 
drets humans, i sobretot els drets dels «altres», entre els quals els 
grups minoritaris.

Des d’una perspectiva diferent, quan un Estat ignora sistemática
ment les necessitats d’una minoria i li nega els drets, és probable que

14 Vegeu la Resolució 49/60 de l’Assemblea General de TONU (no té força vinculant).
15 UN C o m m is s i o n  o n  H u m a n  R i g h t s ,  S u b - C o m m i s s i o n  o n  P r e v e n t i o n  o f  D i s c r i m i n a t i o n  

ANO P r o t e c t i o n  o f  M i n o r i t i e s ,  On The Question O f  Human Rights And States O f  Emergency. 
préparât pel relator especial, el Sr. Leandro Despouy, 23 de juny del 1997, U.N. Doc. E/ 
CN.4/Sub.2/1997/19, pàg. IV (E )(143) i V I(G ), sobre la tendència moderna del conflicte 
a estar relacionat amb les m inories, i la seva vulnerabilitat particular en moments com 
aquests, fet que crea la nécessitât d ’una protecció especial. Vegeu també Gross, Oren &

Ni Aoláin, Fionnuala,2001.
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La ignoráncia sistemà
tica de les necessitats 
d’una minoria i la 
negació dels seus drets 
per part de l’Estat 
provoca ressentiment 
i desUeialtat.

provoqui ressentiment i desUeialtat (Henrard, 2000: 49)'®. Un grup 
minoritari amb una llengua diferent a la de la majoria pot reaccionar 
des de Texaltació si considera que no es dóna a la seva llengua el res
pecte que mereix, i aixó pot donar Uoc al conflicte.'® Des d’aquesta 
perspectiva, la repressió dels drets de les Uengües minoritáries com 
un intent per aconseguir la unitat nacional pot ser en la práctica con- 
traproduent i provocar el conflicte en Uoc de la unitat.

Els kurds a Turquia

Com a iMustració breu del que he exposât fins ara és intéressant con
siderar el cas dels kurds a Turquia, un grup minoritari la Uengua del 
qual és una part important de la seva identitat i que històricament 
s’ha relacionat amb el terrorisme. La Constitució turca estipula que 
el turc s’ha d’ensenyar a les escoles, amb la qual cosa s’exerceix el dret 
estatal d’obligar els grups minoritaris a aprendre la Uengua nacional. 
No obstant això, tot i que no s’ha de negar a les minories el dret 
a administrar escoles privades en la Uengua minoritària, a Turquia 
només ho poden fer els no musulmans.'® Com que es calcula que la 
poblaciô kurda és una tercera part de la poblaciô turca, que l’Estat 
mateix no proporcioni un cert grau d’educaciô en Uengua kurda po
dria constituir discriminació.

Tot i que es diu que la situació ha millorat una mica en els darrers 
anys, encara no és habituai sentir música o programes de ràdio i te
levisió en kurd (Yildiz, 2005 : 166). La legislació antiterrorista va 
estipular com a deliete parlar sobre la situació dels kurds, i fins i tot 
el mot kurd es va considerar perillós (ibidem). A més, les úniques 
Uengües estrangeres que la Ilei permet que s’utilitzin en l’ensenya- 
ment i els informatius són les que han contribu'it a la creació d’obres 
culturáis i cientifiques universals.'® Turquia si que va començar a per
metre als canals de televisió privats d’emetre programes en Uengua 
kurda, però amb restriccions estrictes: no es poden emetre dibuixos

16 Per a una excel-lent anàlisi exhaustiva dels factors que envolten la funció de la 
llengua en el context del conflicte, consulteu de Varennes (1996b). Els documents del 

Grup de Treball sobre M inories assenyalen igualment aquesta relació (O NU  E/CN.4/ 
Sub.2/1997/WP.6).

17 Sobre la importáncia d ’un model participatiu en política per a la identificació 
institucional i la identificació nacional, vegeu Malik( 2001).

18 A rtid e  40 del Tractat de Lausana, citat a la Comissió de TONU sobre els Drets dels 
Infants, Inform e d ’Estat de Turquia, 8 d ’agost del 2000, U.N. Doc. CDI/C/51/Add.4.
19 HCNM Report, 1999, pàg. 584. Art. 4 (t) de la Liei relativa a la fundado i Temissió 
de ràdio i televisió, núm. 3984, de 13 d ’abril del 1994.
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animats per a infants, no es poden emetre programes educatius que 
ensenyin la llengua kurda, el temps d’antena màxim és de quatre 
hores setmanals i tots els programes s’han de subtitular en turc. 
La poca entitat d’aquesta concessió s’ha vinculat a l’increment dels 
enfrontaments violents entre l’Estat i la minoria kurda que es van 
produir més tard aquell mateix mes. Es considera improbable que la 
situació de la llengua kurda a Turquia millori mentre el PKK continui 
cometent actes terroristes.

El terrorisme internacional i la guerra contra el terrorisme

De la mateixa manera que les situacions d’excepció presenten riscos 
per als «altres», s’ha reconegut que la guerra contra el terrorisme pot 
arribar a provocar, com de fet és el cas, considerables abusos dels 
drets humans. També s’ha reconegut que els grups minoritaris te
nen més probabilitats de patir aquests abusos. Després dels atacs 
terroristes del 2001 sobre els Estats Units, alguns estats ban comen- 
çat a estigmatitzar moviments politics i ètnics, entre altres, que no 
són del seu grat,^“ i el principi de no-discriminació s’ha identifient 
com una de les normes que corre més perill en la guerra contra el 
terrorisme (Fitzpatrick, 1994). Tot i que en aquest context les qües
tions lingüistiques i els drets lingüístics no ban destacat pel que fa a 
abusos comesos contra els drets humans, s’han produit dues reacci- 
ons internacionals identificables, la primera associada amb els estats 
liberals occidentals i la segona amb els estats autoritaris.

Des d’Occident arriben indicis que semblen demostrar un element 
lingüístic en la por als «altres»; en alguns casos aquesta por està es
pecíficament relacionada amb la religió i el fet que els musulmans 
no parlin la llengua nacional, i en altres es deriva simplement del fet 
que certs grups no parlen la llengua nacional. Val a dir que aquests
indicis no assenyalen en cap cas una iniciativa o un moviment sólid Lelement lingüístic pot

ni particularment coordinat, ni té a veure amb la política implantada mtervemrenlaporals

pel govern, peró sí que és un exemple intéressant de com les reacci- 
ons enfront del terrorisme poden recorrer a la llengua.

La campanya «English Only» (només anglès) per prohibir I’educa- 
ció bilingüe i promoure la preservado de la federació unilingüe va

20 UN G e n e r a l  A s s e m b ly ,  Report o f  the Special Rapporteur on the promotion and protection 
o f human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, préparât per Martin 
Scheinin, 21 de setembre del 2005, U.N. Doc A/60/370, pàg. 16.
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començar molt abans de la guerra contra el terrorisme als Estats 
Units,®' però els atacs terroristes contra el país van alimentar l’argu- 
mentari del moviment i van portar els organitzadors de la campa
nya a exigir l’eliminació dels «grupets de terroristes que hi ha entre 
nosaltres».®® Als Països Baixos i a Alemanya s’han fet crides per pro
hibir la utilització de l’arab i el ture a les mesquites. Als Països Baixos, 
el ministre de dretes d’lmmigració i Integració, després dels atacs, va 
fer una crida urgent per prohibir l’ús de Tárab a les mesquites i ho va 
justificar dient que «si ells parlen àrab, no entens qué diuen» (Mue
ller, 2004). A Alemanya es va citar un ministre que havia insistit que 
«[nosaltres] ja no podem acceptar que les pregáries a les mesquites 
es facin en llengües que no es poden entendre fora de la comunitat 
musulmana».®®

És possible que la prohibició de l’ùs d’aquestes llengües a les mes
quites en aqüestes circumstáncies no infringeixi en la práctica el 
dret internacional. La Ilibertat de pensament, consciéncia i religió, 
per bé que no són derogables, es poden limitar. Els autors dels atacs 
terroristes del 2001 comparteixen una característica religiosa: són 
musulmans. Limitar el dret basant-se únicament en la religió seria 
discriminatori, però els llocs de veneració són llocs on se solen con
gregar moites persones, i és plausible que s’hi estableixin discussions 
sobre possibles atacs terroristes. Per aquesta raó, en teoria podria ser 
raonable invocar la seguretat nacional sense violar el dret a practicar 
la pròpia religió per se, sobretot mentre no s’especifiqui si el dret a

21 Per bé que Tanglès no s’ha désignât mai com la llengua oficial dels Estats Units, és 
de facto la llengua nacional. Després de la Primera Guerra Mundial es va estipular com 

a delicte en set estats que els professors utilitzessin una llengua que no fos Tanglesa, 
fins i tot en escoles privades o per telèfon. De vegades no es donava feina als parlants 
d ’alemany i espanyol i se’ls negava el dret a votar, i fins i tot eren empresonats per 
parlar en public o privât la seva llengua. Aquest auge del nacionalisme lingüistic es va 
correspondre amb Tentrada d ’ immigrants, molts alemanys, després de la guerra. Durant 
les dues darreres décades, la immigraciô als Estats Units ha arribat als nivells màxims des 
d ’aleshores i, com aleshores, s’estan exigint les mateixes mesures, fins i tot crim inalitzar 
Tüs de qualsevol llengua que no sigui Tanglesa a les aules. Vegeu D e  V a r e n n e s  (1996) 

cf. nota 19, pàg. 15, i «Bilingual Education under Racist Attack», a: The Internationalist, 
gener del 2003.

22 Paraules de Ron Unz, m ilionari de Silicon Valley, el magnat xenôfob del programari 
que va encapçalar la campanya «English O nly» contra Teducació bilingüe a Califórnia 
i Arizona alimentant els estereotips racistes i induint a la histéria amb articles com 
ara «Califórnia i la fi de TAmérica blanca» a Commentary (novem bre del 1999), citat a 
«Bilingual Education under Racist Attack», The Internationalist, gener del 2003.
23 Paraules d ’Annette Schavan, ministra cristianodemôcrata d ’Educació de Baden- 
Württemberg, «R ow  Over Plan for German in Mosques». Deutsche Welle del 16 de 
novembre del 2004, disponible a; http:/Avww.dw-worId.de/dw/article/0,2144,1398235,00. 
html.

96



La  g e s t i ó  d e  l a  d iv e r s it a t  l i n g ü í s t i c a  i e l s  p r o c e s s o s  d e  PAU

practicar la propia religió confereix el dret de culte en cap llengua 
particular.

La segona tendència que es pot identificar en les reaccions relacio- 
nades amb la llengua probablement estigui més consolidada i reco
neguda. Afecta aquells estats autoritaris que es considera que coo
peren en la guerra contra el terrorisme i que, per tant, reben com a 
compensació un cert nivell d’immunitat extraoficial en relació amb 
els abusos dels drets humans. S’ha acusat els Estats Units i Rùssia, 
entre altres, de mantenir el silenci fins i tot davant de greus violaci
ons dels drets humans en aquests estats (Fitzpatrick, 2003).”

L’any 2000 es va calcular que el 75 % de totes les morts per actes 
terroristes es produïen a l’Àsia, una regió «sacsejada per la violèn
cia terrorista, insurgent i separatista com cap altra regió del món»
(Foot, 2004) Aixó fa que l’Àsia sigui especialment intéressant a l’ho- 
ra d’investigar aquesta qüestió. A l’Àsia Central hi ha dos models de 
desenvolupament que són molt difícils de separar l’un de l’altre; un 
és un nacionalisme intens que es va crear com a reacció a un llarg 
période de «desrussificació», un dels trets del qual van ser unes po
litiques lingüístiques intenses que miraven de restablir la llengua de 
la poblaciô titular, i l’altra tendència és una forta ofensiva contra el 
terrorisme, sobretot de grups musulmans (de Varennes, 2006). La 
dificultat de separar una tendència de l’altra, combinada amb el fet 
que bona part del material rellevant es concentra gairebé exclusiva
ment en la qüestió de la religió, fa que no sigui senzill dur a terme 
una recerca en aquest àmbit; hi ha molt poca informació disponible 
sobre el tema de la llengua, de la qual cosa se’n deriva la qüestió de la 
fiabilitat. No obstant això, val la pena tenir en compte aquells details 
que estan disponibles en relació amb el marc que s’ha élaborât.

Com ja s’ha dit, s’han generalitzat les acusacions contra Rùssia i els 
Estats Units d’ignorar els abusos dels drets humans en estats que es 
considera que cooperen en la guerra contra el terrorisme; els països 
que aquí tenim en compte han estat tots ells aliats dels Estats Units 
després del 2001, per bé que no tots seguirien sent considerats aliats

24 També alguns informes d’ONG com ara «Introduction: Counterterrorism as an 

Excuse for Silence», del Human Rights Watch World Report 2006: «La  (...) creença que els 
drets humans es poden sacrificar en nom de la Iluita contra el terrorisme, va portar 

[TAdministració Bush] a ignorar la promoció de la democràcia, per no parlar dels drets 
humans, en relació amb els governs que considerava aliats seus en la seva "guerra global 
contra el terrorism e”.» En aquest context, se citen el Pakistan, l’Uzbekistan, Rùssia i 
Indonèsia, entre altres. Disponible a http://www.hrw.org/wr2k6/introduction/index.htm,
Ciltim cop que s’hi va accedir: 4 d ’abril del 2006.
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incondicionals. La presentado de cada cas segueix un model sem
blant, en qué s’analitzen sobretot les relacions de TEstat amb els Es
tats Units i en alguns casos Russia; a continuació es té en compte la 
história i la naturalesa del terrorisme dins de TEstat, la minoria i les 
llengües minoritáries de TEstat; i finalment s’analitzen les politiques 
actuals. D’aquesta manera hauríem de poder identificar, almenys 
en certa mesura, si les actituds envers les llengües minoritáries en 
qüestió s’han vist afectades per la Iluita antiterrorista internacional, 
i com i per qué s’ha produit aquest fenomen.

Uzbekistan^^

D ençà de la seva in
dependència el 1991, 
l’Uzbekistan ha estat 
sota el control d’un 
règim autoritari.

Abans que comencés la guerra contra el terrorisme, tant Rùssia com els 
Estats Units estaven interessats en l’Uzbekistan pels seus recursos natu
rals i la seva important posició en el manteniment de Testabilitat a TÁsia 
Central (Naumkin, 2006). Després de T il  de setembre, peró, l’Uzbekistan 
es va convertir en un estret aliat dels Estats Units i es va arribar a conside
rar una força de primera línia en la guerra contra el terrorisme (Foot, 2004 
i Crodsky, 2004). A canvi, els Estats Units van proporcionar a l’Uzbekis
tan una important quantitat de diners en concepte de seguretat, i van 
mantenir el silenci davant el terrible expedient de drets humans del país, 
malgrat haver publicat anteriorment comunicats censurant els abusos de 
l’Uzbekistan (Crodsky, 2004). Així, dones, la seguretat va passar a ser una 
prioritat. Ja no va ser possible mantenir el silenci després del 2005, quan 
els Estats Units no podien sinó admetre els violents episodis perpetrats a 
Andijon, i l’Uzbekistan va recorrer una altra vegada a Rùssia com a aliat, 
un país que no criticaría la seva política i que podria oferir seguretat i opor
tunitats econômiques (Naumkin, 2006).

D’ençà de la seva independència el 1991, l’Uzbekistan ha estat sota 
el control d’un règim autoritari,®® Tinterès del qual s’ha centrât en la 
seguretat de TEstat i sobretot en les amenaces dels extrémistes i ter
roristes islàmics (Horsman, 2005 i Moore, 2007). A principis de la 
década de 1990, Karimov va començar a adoptar mesures enèrgiques 
sobre els grups islàmics i molts dels seus membres van fugir a TAfga- 
nistan i el Tadjikistan. Després de la guerra civil tadjik, en la qual van
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25 L’Uzbekistan ha ratificat el PIDCP, el PIDESC, la CEDR i la CDI.

26 Segons l’informe sobre el desenvolupament humà de l’Àsia central del 2006 
del PNUD, aquest és un règim en què «e l president i la seva administració (l ’aparell) 
controlen el procès decisori mentre el parlament i els tribunals són independents només 
en teoria». Inform e disponible a http://europeandcis.undp.org/poverty/show/301A44C5- 
F203-1EE9-B2E001AFF98B054B, lïltima vegada que s’hi va accedir: maig del 2008.
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prendre part molts d’aquests grups, els líders militants islàmics van 
formar el Moviment Islàmic de l’Uzbekistan (MIU) amb Tobjectiu de 
derrocar Karimov (Naumkin, 2006). El MIU va dur a terme nombro- 
sos atacs terroristes entre el 1996 i el 2001, però Torganització es va 
veure greument afectada per la invasió nord-americana de TAfganis- 
tan després del 2001. El MIU i el Partit Islàmic d’Alliberament o Hizb 
at-Tahrir al-Islami, que també s’oposa a les autoritats uzbekes, són 
les dues organitzacions principals que es consideren grups terroris
tes a l’Uzbekistan.

Karimov ha aplicat politiques repressives, entre altres estratégies, en 
la Iluita contra Tamenaça islamista; el control rigoros de la Ilibertat 
religiosa i la dissidència ban comportât Tús estratégic de les mahallas 
i les mesquites com un mitjà de vigilància, i el tancament de moites 
mesquites per «activitats sospitoses» (Naumkin, 2006). Tot i que ha 
sorgit un cert extrémisme religiós i ètnic, i que el govern ha estat Tob
jectiu d’atacs terroristes des de mitjan década de 1990, també s’ha 
dit que el govern ha utilitzat un «diseurs de la por» per reforçar la 
construccio de TEstat i la identitat nacional, i per justificar la manca 
de reformes interiors (Horsman, 2005 i Moore, 2007). Els mètodes 
antiterroristes utilitzats per l’Uzbekistan es consideren diferents a la 
resposta nord-americana o europea; aquests mètodes «cada cop són 
més violents» i comporten un abús generalitzat dels drets humans, 
com ara arrestos i detencions il-legals, tortura i assassinat (Moore, 
2007). Sembla com si la Iluita contra el terrorisme s’utilitzi per tapar 
o disculpar la violació dels drets humans.

Els Uzbeks constitueixen el grup majoritari dins de TEstat i, tot i que 
no comparteixen necessàriament una sola identitat, la resposta an
titerrorista del govern aprofita la identitat uzbeka i la nacionalitat 
comuna. La unitat i Testabilitat de la població dins de les fronteres 
de l’Uzbekistan és un objectiu desitjable i es considera necessari per 
combatre les amenaces del radicalisme religiós i el terrorisme. Per aixó, 
la protecció de la pàtria està formulada com una obligació de tots els 
ciutadans Uzbeks (ibidem). Aquesta explotació de la identitat uzbeka 
ha tingut repercussions negatives sobre les minories de TEstat, i molts 
membres de grups minoritaris consideren que els surt més a compte 
identificar-se formalment com a uzbeks (Fumagalli, 2007).

El grup ètnic més gran és la minoria tadjik, que oficialment repre
senta el 5 % de la poblaciô (Rosemberger, 2007). Els tadjiks van patir 
els efectes de les politiques repressives fins i tot abans de la guerra 
contra el terrorisme, però segons sembla les coses ban empitjorat

Davant léxtremisme 
religiós i ètnic el go
vern Uzbek ha utilitzat 
un dicurs de la por per 
reforçar la construcció 
de TEstat i la identitat 
nacional.
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Hi ha una tendéncia 
a associar la minoria 
tadjik amb els extré
mistes religiosos i a 
vincular-la amb el 
terrorisme.

des que va començar; el temor del govern als vineles que existeixen o 
es creen amb els fonamentalistes islàmics al Tadjikistan, i la simpatia 
percebuda dels tadjiks pels extrémistes musulmans, han format la 
base de la justificació de les mesures répressives que s’estan adoptant 
(Hunter, 2002). S’ha arribat a dir que «avui és una práctica habitual a 
l’Uzbekistan suposar que tots els tadjiks són guerrillers» (Ergashev,
2001) i durant les ofensives policials contra les guenilles islàmiques, 
els membres de la minoria tadjik són els principals sospitosos.

Tot i que l’uzbek és l’ùnica llengua estatal reconeguda, l’Estat es com
promet oficialment «a garantir una actitud respectuosa amb les llen
gües, els costums i les tradicions dels pobles i les nacionalitats que re- 
sideixen al seu territori i a afavorir el seu desenvolupament».®® A més, 
les lleis de llengües han estat tolérants amb les llengües no uzbekes, 
han garantit Teducació en llengües minoritáries i estipulen com a de
licte impedir Tús d’una llengua minoritària.®® La realitat, però, és que 
la promoció de la identitat uzbeka comporta que la llengua uzbeka 
també rebi una gran empenta—  a les escoles augmenten les hores que 
s’hi dediquen— (Spechler, 2007) i la comissió de la CEDR va recordar 
recentment amb preocupació la manca de materials educatius i llibres 
de text en llengües minoritáries.®'' A més, hi ha informacions que as- 
seguren que s’han tancat escoles en llengua tadjik i s’han convertit en 
escoles en llengua uzbeka, i que la literatura tadjik moderna està sent 
reprimida i fins i tot cremada (Hunter, 2002). Altres informacions in
diquen que els activistes que volen implantar els drets de la llengua 
tadjik són reprimits (Daniels, 2005).

El rus i Tuzbek són les llengües dominants a la radio i la televisió, 
per bé que no hi ha restriccions explicites en aquest àmbit sobre les 
llengües minoritáries.®“ Tanmateix, la Ilibertat d’expressió sembla 
que s’ha limitât més des del 2003, quan determinats canals i emis- 
sores estrangers es van veure forçats a deixar el país, i actualment hi 
ha molt poques fonts d’informació independents a TEstat.®' També

27 UN C o m m i t t e e  o n  t h e  E l i m i n a t i o n  o f  R /\ c ia l  D i s c r i m i n a t i o n  (2005), Uzbekistan State 
Report, U.N. Doc. CERD/C/463/Add.2, paràgraf 17.
28 UN C o m m i t t e e  o n  t h e  E l i m i n a t i o n  o f  R ,\ c ia l  D i s c r i m i n a t i o n  (2005), Uzbekistan State 
Report, U.N. Doc. CERD/C/463/Add.2, paràgraf 17.
29 UN C o m m i t t e e  o n  t h e  E l i m i n a t i o n  o e  RtXCIAl D i s c r i m i n a t i o n  (2005), Uzbekistan State 
Report, U.N. Doc. CERD/C/463/Add.2, paràgraf 17.

30 OSCE (2004), Minority-Language Related Broadcasting and Legislation in the OSCE / 
Part 7 - Tajikistan to Uzbekistan', experts nacionals.

31 R e p o r t e r s  S a n s  F r o n t i è r e s  I n t e r n a t i o n a l  (2002), «C ivil And Political Rights, Including 
The Questions Of: Freedom O f Expression. Uzbekistan: No Free Media A llowed By This 

New A lly O f The Antiterrorist Coalition», a; U.N. Doc. E/CN.4/2002/NGO/136.
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s’han tancat diaris en llengües minoritáries per haver publicat infor
macions critiques amb el govern (Spechler, 2007) i Torganització de 
drets humans ha acusat Karimov d’utilitzar la Iluita contra Tislam i el 
terrorisme com a pretext per justificar els tancaments.

En conclusió, els tadjiks de l’Uzbekistan s’estan associant, almenys 
en certa mesura, amb els extrémistes religiosos i són vinculats al ter
rorisme. La identitat uzbeka, inclosa la llengua, es formula com una 
força de cohesió que pot combatre les amenaces de Textremisme i el 
terrorisme i, per tant, és promoguda, malgrat que probablement el 
rus es parla i s’entén més que Tuzbek, i que la mateixa llengua uzbeka 
no està del tot normalitzada.®® L’ètnia de molts tadjiks està «oculta» 
a l’Uzbekistan, ja que parlen uzbek i en molts casos han arribat a 
canviar Tétnia que apareix als seus passaports. Tot i que és difícil 
obtenir-ne proves concretes, es diu que malgrat Texistència de lleis 
lingüístiques tolérants la llengua tadjik i aquells que la defensen són 
reprimits, i que aquesta repressió està en part arrelada en el vincle 
tadjik amb el terrorisme i la creixent atenció que es presta a la Iluita 
contra el terrorisme des del 2001.

Xina

Les qüestions relacionados amb aquest tema probablement estan 
molt més documentados a la Xina, un país que ha collaborât en gran 
part en la guerra contra el terrorisme i que els Estats Units conside
ren un tercer front d’aquesta guerra (Foot, 2004). Aixó ha comportât 
una millora des del 2001 en la visió de les relacions amb els Estats 
Units (Zhong & Shen, 2008). Xinjiang és Túnica regió autónoma de 
la Xina amb una majoria musulmana; està situada al nord-oest llu- 
nyá de la Xina i fa frontera amb vuit països de TAsia Central.®® Els 
uigurs són el grup ètnic més gran de la regió; es tracta d’un grup tur- 
comusulmá que no comparteix vineles culturáis, lingüístics ni histó
rics amb la resta de la Xina, i que mai no s’ha intégrât realment en la 
cultura xinesa com altres minories (Hyer, 2006).

El malestar ha estat la tónica general de la regió de Xinjiang durant 
molts anys, i els moviments nacionalistes que han sorgit amb pos-

32 OSCE (2004), Minority-Language Related Broadcasting and Legislation in the OSCE /

Part 7 - Tajikistan to Uzbekistan; experts nacionals.
33 H u m a n  R i g h t s  W a t c h  (2005), Devastating Blows: Religious Repression o f  Uighurs in 

Xinjiang.
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Després de 1’11-S el 
diseurs del govern va 
començar a emmarcar 
els problèmes de segu
retat a Xinjiang dins 
de la guerra contra el 
terrorisme, relacio- 
nant els «séparatistes» 
uigurs amb al-Qaeda i 
altres moviments.

teritat al desmembrament dels estats soviétics van estimular el mo
viment independentista entre els uigurs de la regió (ibidem) Durant 
els noranta es van produir nombrosos atacs terroristes a Xinjiang, 
la majoria dels quals es van atribuir als séparatistes uigurs (Ogden, 
2005). El 1996 es va fundar l’Organització de Cooperació de Xan- 
gai (OCX), en part com a reacció als moviments d’oposició uigurs, 
amb Tobjectiu d’atraure el suport dels seus veins en la Iluita contra 
el séparatisme, Texclusió ètnica i Textremisme religiós.”  D aquesta 
manera, les organitzacions uigurs independents dels països associ
ats amb TOCX (Rùssia, el Kazakhstan, el Kirguizistan, el Tadjikistan 
i l’Uzbekistan) no han dit res, i fins i tot hi ha informacions sobre 
la repatriació d’uigurs des d’aquests països a la Xina, on molts han 
estat executats.®®

El sentiment separatista i antixinès no és nou a la regió de Xinjiang; 
està arrelat en la história, la religió i el nacionalisme de la regió. El 
període de terrorisme associât amb les idees séparatistes durant la 
década de 1990 va arribar al seu punt àlgid a finals dels noranta, 
peró després va disminuir dràsticament (Foot, 2004). Amb tot, els 
fets del 2001 i el canvi subsegüent en les relacions de la Xina amb els 
Estats Units han alterat la situació de dalt a baix; fins al setembre del 
2001, les autoritats reconeixien Texistència de violència a Xinjiang, 
peró en un esforç per fer atractiva la regió a la inversió estrangera 
la violència es va presentar com una amenaça limitada en una zona 
que, fora d’aixó, era estable.®® Just després de Tll-S , peró, el diseurs 
del govern va començar a emmarcar els problèmes de seguretat a 
Xinjiang dins de la guerra contra el terrorisme, relacionant els «sé
paratistes» uigurs amb al-Qaeda i altres moviments (Clarke, 2007). 
Tocava exagerar el problema del terrorisme en lloc de minimitzar-lo, 
i al cap d’un mes la Xina ja deia obertament que era «víctima del ter
rorisme internacional».®®

34 Declaració conjunta del Kazakhstan, el Kirguizistan, Rùssia, el Tadjikistan i la Xina 
sobre la reunió d ’Alma-Ata (3 de juliol del 1998)”, Beijing Review, vol. 41, núm. 3, 27 

de juliol-2 d ’agost del 1998, pàg. 8. Disponible a: http://test.china.org.cn/Beijing-Review/ 
Beijing/BeijingReview/98Jul/98-30-8.html.

35 A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l  (2004a), Annual Report 2004. A I Index: POL 10/004/2004; 
A .m n e s ty  I n t e r n a t i o n a l  (2004b), «Peop le ’s Republic o f China: Uighurs fleeing persecution 
as China wages its ‘war on terror’». A l Index: ASA 17/021/2004; H u m a n  R i g h t s  W a t c h  

(2005), «Devastating Blows: Religious Repression o f Uighurs in Xinjiang».

36 H u m a n  R i g h t s  W a t c h  (2005), Devastating Blows: Religious Repression o f Uighurs in 
Xinjiang.

37 A s s o c i a t e d  P r e s s  on line (2001), «China Asks Help Against Muslims», citat a Human 
Rights Watch, 2005.
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Els Estats Units volien comptar amb el suport de la Xina en la Iluita 
contra el terrorisme islamista, de manera que quan la Xina ho va 
soMicitar van garantir que Torganització uigur Moviment Islàmic del 
Turkistan Oriental s’afegiria a la llista de TONU d’organitzacions ter
roristes vinculades a al-Qaeda (Foot, 2004).®® La Xina va crear una 
llista terrorista própia el 2003, en què tots els que hi sortien eren de 
la comunitat uigur (Ogden, 2005). El 2004, Rùssia i la Xina van pre
sentar una sol-licitud internacional d’ajuda per combatre els rebels 
txetxens i els séparatistes uigurs com a part de la guerra contra el 
terrorisme.®® Així, dones, les mesures adoptades a Xinjiang pel Go
vern xinès s’han emmarcat en les mesures considerades necessàries 
en Tàmbit internacional, en nom de la Iluita contra el terrorisme.

Tot i que el diseurs de TEstat xinès considera que el moviment sepa
ratista uigur és islàmic, en realitat s’organitza més per trets etnico- 
nacionals que religiosos, tot i que Tislam forma part de la identitat 
uigur (Clarke, 2007). Altres indicis també indiquen que la majoria 
d’uigurs no estan a favor de la violència (Steele & Kuo, 2007), peró 
no sembla que les autoritats facin distincions entre els dissidents 
pacifies i els violents, o entre el séparatisme i el terrorisme inter
nacional; aquesta minoria ha patit atacs per part de TEstat i s’han 
documentât violacions generalitzades dels drets humans.®“

En general, es considera que la Xina té una actitud relativament fa
vorable envers les minories, i es veu a si mateixa com un pais multi- 
ètnic, però on els grups ètnics són grups ètnics xinesos que estan in
tegrats i assimilats en TEstat xinès.®' La majoria han també tendeix 
a considerar-se superior a les altres minories ètniques. Els séparatis
tes uigurs antixinesos de Xinjiang plantegen una amenaça contra la 
identitat nacional xinesa i, per tant, una amenaça contra el control 
de la identitat uigur. S’han introduit politiques econômiques, socials 
i culturáis en un intent de controlar aquesta amenaça, com ara la 
immigraciô a gran escala de bans ètnics a la regió (Clarke, 2007). 
Aqüestes politiques, però, estan alimentant els sentiments d’inse
guretat entre els altres grups ètnics, i les desigualtats en Tocupació i 
en les pràctiques culturáis i religiöses han sembrat Todi. També s’ha 
arribat a dir que les politiques repressives de TEstat han estat de-

3 8  H u m a n  R ig h ts  W atch  (2 0 0 5 ) ,  Devastating Blows: Religious Repression o f Uighurs in 
Xinjiang.
39 Vegeu nota 38.
40 Vegeu nota 38.
41 HRIC. (2007), China: M inority Exclusion. Marginalization and Rising Tensions. M inority  
Rights Group International.
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terminants en l’augment del nombre d’uigurs que recorren a l’islam 
radical.®®

Pel que fa a les qüestions lingüístiques, les llengües minoritáries de 
la Xina gaudeixen d’un suport legal ciar; la Constitució del 1982 es- 
tableix que «la població de totes les nacionalitats és lliure d’utilitzar 
i desenvolupar les seves própies llengües orals i escrites». No obs
tant aixó, a Xinjiang s’apliquen estrictes restriccions sobre l’ús de la 
llengua uigur; la majoria de llocs de treball ben remuneráis i tots els 
cárrecs del govern requereixen el xinés mandarí, i els pobladors bans 
es queden la majoria dels llocs de treball nous (Chung, 2002). Hi ha 
informacions que afirmen que fins i tot és habituai veure cartells 
amb ofertes laborals on es pot llegir: «No s’accepten uigurs».®® Els 
topónims uigurs tradicionals s’estan substituint per noms xinesos, 
i a mesura que el xinès substitueix l’uigur fins i tot en l’etiquetatge 
de productes i els serveis d’urgències, cada cop sorgeixen més pro
blèmes pràctics.®®

Pel que fa a Teducació, la Liei d’autonomia regional nacional fomenta Tús 
de les llengües étniques minoritáries, peró són els governs locals els que 
dicten la política, i les actituds envers les llengües minoritáries no són 
gaire positives. El 2002, per exemple, el secretar! del Partit a Xinjiang, 
Wang Lequan, va dir que «les llengües de les nacionalitats minoritáries 
tenen una capacitat molt reduïda i no contenen moites de les expres
sions de la ciència i la tecnologia modernes, la qual cosa impossibilita 
impartir aquests conceptes en Tensenyament».®® Per regla general, Tedu
cació en llengües minoritáries no rep ajudes a la provincia de Xinjiang; 
abans els pares tenien la potestat de decidir en quina llengua volien es- 
colaritzar els seus filis, peró avui s’aplica una política oficial de «bilingüis
me» amb la qual s’està introduint Teducació obligatória en llengua xinesa 
per a tothom. Aquesta política de bilingüisme ja fa décades que s’aplica, 
peró s’ha accelerat dràsticament des del 2001 amb Tobjectiu d’eliminar 
la llengua uigur de Teducació.®®

42 C o n g r e s s i o n a l - E x e c u t i v e ,  C. o. C. (2005). Annual Report: Monitoring Compliance With 
Human Rights; Clarke, 2007 i Steele & Kuo, 2007.

43 H u m a n  r i g h t s  in  c h i n a  (2007), China: M inority Exclusion, Marginalization and Rising 
Tensions. M inority Rights Group International.
44 U y g h u r  H u m a n  R i g h t s  P r o j e c t  (2007), «Uyghur Language Under Attack: The Myth 
o f “ Bilingual” Education in the People’s Republic o f China», a: http://uhrp.org/docs/ 
UyghurLanguageUnderAttack.pdf, accedida el maig del 2008.
45 AFP (2002). Daily Report FBIS-CHI-2002-0328. citat a B e c q u e l i n ,  Nicola, 
«Crim inalizing Ethnicity: Political Repression in Xinjiang», a: China Rights Forum, mini. 
1, 2004, pàg. 7.
46 Vegeu la nota 44.
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Segons sembla, les escoles en llengua uigur estan tançant o es fusi
onen amb escoles en llengua xinesa;®® el xinès s’està imposant com 
a llengua d’ensenyament i els professors uigurs que no tenen prou 
competéncia en mandarí es veuen forçats a deixar els seus llocs de 
treball malgrat que hi ha una greu manca de professors.®® També es 
diu que els infants uigurs que van a Tescola bàsica són enviats en 
programes d’intercanvi a la Xina interior ,®® i que en algunes escoles 
els nens no poden parlar uigur ni tan sols als seus dormitoris, on 
són vigilats per monitors.®“Les classes a la Universität de Xinjiang 
s’impartebcen exclusivament en xinès des del 2002.

El «bilingüisme» s’emmarca en una estratégia per mantenir la pau i 
la cohesió social, i la guerra contra el terrorisme s’utilitza per elimi
nar Toposició a aquesta estratégia. Segons un informe, «les persones 
que creuen en un bilingüisme que no s’ajusta a la visió xinesa de les 
coses corren el rise d’anar a la presó i de ser catalogats de séparatis
tes o terroristes»®' . Les politiques de la Xina en matèria de llengua i 
educació reprimeixen la cultura i la llengua uigurs i violen les própies 
lleis de la Xina sobre llengües minoritáries, així com els instruments 
internacionals de drets humans; en una violació directa de la CDI i el 
PIDCP, ratificats per la Xina, es nega a la minoria uigur el dret a pro
porcionar una educació en llengua uigur, i es nega als infants uigurs 
el dret a utilitzar la seva própia llengua.

Dissentir de la política del govern pot ser catalogat com a activitat 
separatista, de la mateixa manera que parlar de la situació uigur o 
fins i tot parlar amb periodistes estrangers (Chen, 2007). El 2002 
un poeta que havia récitât un poema en llengua uigur va ser acusat 
d’un «crim separatista ètnic» perqué el poema contenia un missatge 
«contrari al govern».®® Pel que fa als mitjans de comunicació, sem-

47 P r o j e c t ,  T. U . H .  R .  (2004). «China Imposes Chinese Language on Uyghur Schools», 
a; http://www.uhrp.org/categories/lssues/Cukuraì-Asswìilation-and-Ecorìomk-Segregation/\

I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  f o r  t h e  P r o t e c t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  E t h n i c ,  R . ,  L i n g u i s t i c  a n d  

O t h e r  M i n o r i t i e s  (2005), «T h e Situation in Xinjiang Uyghur Autonomous Region o f 

the People’s Republic o f China», a: U.N. Doc. E/CN.4/2005/NGO/330; un diari oficial de 
Xinjiang va informar que en cinc anys es fusionarien 50 escoles de m inories étniques.
48 C o n g r e s s i o n a l - E x e c u t i v e ,  C .  o .  C .  (2005), Annual Report: Monitoring Compliance with 

Human Rights.
49 Vegeu la nota 43.
50 U y g h u r  H u m a n  R i g h t s  P r o j e c t  (2007), «Uyghur Language under Attack: The Myth 
o f “ Bilingual” Education in the People’s Republic o f China», a: http://uhrp.org/docs/ 

UyghurLanguageUnderAttack.pdf, accedida el maig del 2008

51 Vegeu la nota 50.
52 H u m a n  R i g h t s  W a t c h  (2005), Devastating Blows: Religious Repression o f Uighurs in 

Xinjiang.
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bla ser que els controls del govern sobre la Ilibertat d’expressió van 
augmentar encara més després del 2005, quan els représentants ofi
ciáis van afirmar que els séparatistes s’ajudaven de la literatura, el 
cinema, els DVD i la música popular per fomentar el séparatisme, 
la qual cosa feia necessari intensificar el control sobre els mitjans de 
comunicació i l’art en nom de la unitat nacional.®® La política oficial 
decreta actualment que la crítica o Texpressió minoritària en Tart i la 
literatura poden ser considerades actes de secessionisme i els seus 
autors, terroristes.^ Hi ha informacions segons les quals s’han des
truid llibres uigurs perqué Tart i la literatura «distorsionen la realitat 
histórica i defensen el séparatisme ètnic»,^  ̂i l’informe d’Amnistia del 
2004 també relaciona la prohibició de determinats llibres i revistes 
amb la guerra contra el terrorisme. Els periodistes i els escriptors 
són estrictament observats, i tot aquell que «inciti al séparatisme» o 
reveli secrets d’Estat és arrestat.^® El servei uigur de Radio Free Asia 
ha estat bloquejat i criticat peí Govern xinès per explicar fets que 
donen suport als séparatistes (Gladney, 2003).

El manteniment de la seguretat nacional i Tordre públic són preo
cupacions legitimes dels estats, i el dret a la Ilibertat d’expressió pot 
ser limitât en circumstáncies en qué les necessitats de seguretat na
cional hagin de passar al davant. No obstant aixó, a partir d’aquests 
indicis sembla que el Govern xinès està manipulant les seves ne
cessitats de seguretat nacional i aprofita la dificultat per separar el 
contingut d’un missatge del mitjà a través del qual es transmet per 
tal de justificar la repressió d’una llengua minoritària. Semblarla im
possible justificar en qualsevol cas la destrucció de la literatura d’un 
grup minoritari, i el control i la limitaciô del dret a la Ilibertat d’ex
pressió està superant qualsevol nivell raonable. Segons un expert, la 
campanya xinesa contra el séparatisme és un atac contra la llengua 
i la cultura uigurs, i «classifica implicitament la (...) llengua com a 
deslleial» (Dillon, 2002).

Potser Tindici més dar per arribar a la conclusió que la llengua uigur 
és en la práctica un objectiu sigui un informe que indica que el go
vern està implantant un procès de xiniñcacióde la llengua uigur, per 
mitjà del qual s’estan deixant de fer servir milers de paraules uigurs, 
que se substitueixen per paraules xineses; la raó donada per eliminar

53 C o n g r e s . s i o n a l - E x f . c u t i v e ,  C .  o .  C .  (2005), Annual Report: Monitoring Compliance with 
Human Rights.
54 Vegeu nota 52.

5 5  E d u c atio n  I n t e r n a t io n a l  (2 0 0 7 ) ,  Country Profiles: China.
56 Vegeu la nota 53.
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aqüestes paraules és que «no són favorables a la construcció socialis
ta» o a «la unitat nacional».*’"

Pakistan

Després de l’Il-S , el Pakistan va cedir a les demandes de cooperació 
dels Estats Units, malgrat els problèmes interiors que aquesta ajuda 
crearia amb la minoria fonamentalista islàmica del país i Tagència de 
serveis secrets, els partidaris dels talibans a l’Afganistan; l’alterna
tiva semblava més costosa (Boyle, 2008). D’aquesta manera, el Pa
kistan va passar a ser aliat dels Estats Units i un Estat en la primera 
línia del front en la guerra contra el terrorisme. D’ençà d’aleshores 
s’ha concedit al Pakistan uns 10.000 milions de dólars en segure
tat i assistència económica, se li han condonat els deutes i s’han ré
compensât els seus esforços antiterroristes.®» A canvi, el Pakistan ha 
compartit informació secreta, ha lliurat sospitosos terroristes i ha 
enviat tropes a la frontera amb l’Afganistan, entre altres coses, i el 
2002 Bush va anunciar que al-Qaeda ja no era una amenaça, en bona 
part gràcies al Pakistan.®**

No obstant aixó, la cooperació amb els Estats Units va topar amb 
resistència dins del país, sobretot per part de la minoria fonamenta
lista islàmica; molts, especialment a la zona fronterera del nord-oest, 
continuaven simpatitzant amb al-Qaeda i els talibans.“  Lès relacions 
amb els Estats Units han anat d’un extrem a l’altre en funció de les 
condicions internes, i la manca de disposició per part del Pakistan a 
cooperar amb els Estats Units ha débilitât la relació (Boyle, 2008). 
Dins del Pakistan mateix hi ha quatre grups implicats en activitats 
terroristes; segons Tellis són grups sectaris interiors; grups terroris
tes antiindis; els talibans i al-Qaeda (Tellis, 2008). Aquest article es 
concentra en la provincia de Sind, una zona en permanent agitado 
des del 1985; el conflicte ha continuât entre sindhis i muhajirs (im
migrants de parla urdù de l’India); els muhajirs i els paixtus (parlants 
de paixtu); i els sectaris islàmics i altres faccions (Rahman, 1999).

57 I n t e r n a t i o n a l  F e d e r a t i o n  f o r  t h e  P r o t e c t i o n  o f  t h e  R i g h t s  o f  E t h n i c ,  R . ,  L i n g u i s t i c  a n d  

O t h e r  M i n o r i t i e s  (2005), «The Situation in Xinjiang Uyghur Autonomous Region o f the 
People’s Republic o f China», a: U.N. Doc. E/CN.4/2005/NGO/330.
58 A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l  (2006), «Pakistan; Human rights ignored in the “war on 
terror” », a: http://www.amnestry.org/en/Iibrary/asset/ASA33/035/2006/en/f509el88-d3f0- 

lldd-8743-d305bea2b2c7/asa330352006en.html; Vegeu també T e l l i s ,  2008.

59 (Ibidem .)
60 (Ib id em .). Vegeu també Boyle, 2008.
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Pel que fa als drets humans, les violacions estan a Tordre del dia: ar
restos i detencions il-legals, tortures, executions extrajudicials i discri
minació de les dones i les minories; i la situació ha empitjorat des que 
va començar la guerra contra el terrorisme, sobretot per a les minories 
étniques, religiöses i racials (Rehman, 2006). Bona part de Tatenció 
sobre les minories del Pakistan se centra sobretot en les minories re
ligiöses, que són les úniques reconegudes oficialment, i el Pakistan 
està fundat sobre la idea d’una nació musulmana, per sobre de les di
ferències ètniques (Ali, 1999). El Pakistan no ha signât ni ratificat el 
PIDESC, i no ha ratificat el PIDCP fins fa ben poc, per la qual cosa hi 
ha pocs informes de TONU disponibles per investigar la qüestió de 
les minories.'"' A més, com ha assenyalat Amnistia Internacional amb 
preocupació, el coneixement que es té de la situació dels drets humans 
al Pakistan és gairebé nul-la i no s’investiga, i aquells que han intentât 
acostar-se al problema han estat assetjats i amenaçats.«-

El Pakistan és un país multilingüe on coexisteixen diverses grans na
cionalitats. La llengua nacional és Turdú, que és la llengua mare d’un 
8 % de la població.“  Segons la posició oficial, la nació pakistanesa 
està unida per Tislam i la llengua nacional, Turdú.

Els britànics van fer de Sind una provincia el 1936, amb el sindhi 
com a llengua oficial en Tàmbit de Teducació, el sistema judicial i Tad
ministració. Amb la Partició del 1947, quan Sind va passar a formar 
part del Pakistan, el sindhi era la llengua dominant, almenys en els 
dominis meridionals de la provincia de Sind (Rahman, 1999). Des
prés de la Partició molts sindhis van emigrar a l’Ìndia i nombrosos 
refugiats musulmans de l’ìndia (muhajirs) van emigrar a la provin
cia, amb la qual cosa es va alterar Testructura de la regió i es van de
sencadenar tensions. Els muhajirs eren vistos com una població que 
s’apropiava de la terra sindhi i, a mesura que Turdü passava a ser la 
llengua comuna a les universitats i el sindhi es deixava d’utilitzar, va 
anar augmentant el ressentiment, en una situació en què la llengua 
simbolitzava la tensió i el ressentiment (ibidem.).

Les coses encara van empitjorar més quan Sind es va fusionar amb 
el Pakistan Occidental el 1955 i el sindhi es va convertir en llengua

61 El Pakistan ha ratificat tant la CEDR com la CDI amb la reserva que les seves 
disposicions s’han d ’interpretar en funció de les lleis islàmiques.
62 A m n e s t y  I n t e r n a t i o n a l  (2006), «Pakistan: Human rights ignored in the "war on 

terror’’», a: http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA33/035/2006/en/f509el88-d3f0- 
Udd-8743-d305bea2b2c7/asa330352006en.html.
63 US E n g l i s h  F o u n d a t i o n  (2006), «Language Legislation: Pakistan», a: http://www.us- 

english.org/foundation/research/olp/viewResearch.asp?CID=40&TID=3.
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regional; Turdú va substituir el sindhi en Teducació i els cartells en 
urdù van substituir els cartells en sindhi; els programes de ràdio es 
van reduir i es va desincentivar Tactivitat dels escriptors i les publi
cacions en sindhi (Rahman, 1999). Durant tota la década de 1960, 
el nacionalisme ètnic sindhi va anar creixent. El 1970 Sind va recu
perar Testatus de provincia i el 1971 i el 1972 es van produir grans 
disturbis relacionats amb la llengua entre els parlants de sindhi i els 
parlants d’urdù, en què ambdues parts exigien els seus drets."  ̂Des
prés dels disturbis lingüístics dels setanta, el problema de la llengua 
semblava que adoptava un paper més secundari i que el nacionalis
me lingüístic perdía força; segons Rahman, els problèmes lingüís
tics van passar a ser secundaris després del 1984 i, segons Rehman, 
semblava que el Pakistan acceptava els drets de les províncies a de
senvolupar les llengües sense que aixó afectes Testatus de la llengua 
nacional (Rahman, 1999 i Rehman, 2003).

No obstant aixó, va perdurar un nivell important de tensió que va 
provocar un gran malestar a la regió. El terrorisme es va genera- 
litzar i Tany 1990 la situació estava gairebé del tot descontrolada; 
el 1994 Karachi va ser nomenada la ciutat més perillosa de TÀsia.
Hi ha una gran diferéncia económica entre el camp i la ciutat; a 
la capital Karachi hi ha el comerç, la indùstria i les persones més 
prósperes del Pakistan, mentre que els més pobres viuen al camp.
La representació dels sindhis a Texèrcit és ínfima, on el 95 % són 
panjabis i paixtus, i al govern també. Les relacions entre els sindhis 
i els muhajirs ban estat complicades i tenses, per bé que uns i altres 
se senten discriminats pel govern i estan enfrontats als panjabis, la 
força que domina el govern i els recursos (Tekchandan, 2005).Els 
sindhis autóctons se senten marginats a la seva própia provincia i 
creuen que la seva identitat i la seva llengua ban estat desplaçades 
(Khan, 2002).

Rahman parla d’un Moviment de la Llengua Sindhi, Tobjectiu del 
qual és incrementar Tús del sindhi en els àmbits formais i identifi- 
car-lo amb la política i la distribució de poder i recursos (Rahman,
1999 i Rehman, 2003). Sembla ciar que la llengua sindhi és una 
part important del nacionalisme sindhi; no tan sols es parla al Pa
kistan, sinó també a Tíndia, als Estats Units, al Canadá i a altres 
indrets de TÀsia, i es considera un lligam entre els sindhis arreu del 
món (Soomro, 2006). No obstant aixó, no sembla que el naciona
lisme lingüístic sigui vist com una amenaça pel Govern pakistanès.

64 Vegeu nota 63
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A partir dels casos que es coneixen per les cartes i els blocs penjats 
a Internet per sindhis, hi ha dues raons que expliquen la situació: 
el lloc preponderant que ocupa Turdú dins de TEstat pakistanès i el 
fet que la llengua sindhi ha estat desatesa per la seva própia gent, 
que ha permés que ocupi un rang inferior i sigui oblidada. Aqüestes 
explicacions possiblement també serveixen per entendre per qué 
s’ha escrit tan poc sobre la qüestió.

Amb tot, hi ha indicis que corroboren que la llengua continua sent 
un problema que, a més, està relacionat amb el séparatisme o el ter
rorisme. L’octubre del 2005, Tinstitut Sindhi Mundial (ISM) va cele
brar una conferéncia sobre «Llengua, ideologia i terrorisme: la Iluita 
sindhi al Pakistan». En el diseurs inaugural es va destacar la natura- 
lesa no violenta i no separatista de la minoria sindhi i es va acusar 
el Govern pakistanès d’apropiar-se de la llengua sindhi.®® En aquest 
diseurs també es va posar de manifest la manipulaciô de Teducació 
pública per rebaixar el prestigi del sindhi.

Politicament, molts sindhis ban donat suport al Partit Popular 
del Pakistan (PPP), encapçalat per Benazir Bhutto — la filia nativa 
«sindhi»—  fins que va ser assassinada el desembre del 2007 (Khan,
2002).L’assassinat va reforçar els sentiments entre els sindhis i en els 
funerals milers de sindhis irats cridaven: «Odiem el Pakistan... no vo
lem ser part del Pakistan!» (Glionna, 2008) Bhutto és el tercer primer 
ministre pakistanès amb Ilaços sindhis que és assassinat: Liaquat Ali 
Khan va ser el primer, mort d’un tret el 1951, i el pare de Benazir 
Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto, va ser penjat a la forca el 1979 quan el seu 
govern va ser derrocat. N ’hi ha que no creuen en la possibilitat que els 
séparatistes trenquin la nació pakistanesa, però aqüestes informaci
ons semblen indicar que els sentiments es fan més forts i que el movi
ment separatista cada cop té més suport; s’ha especulat fins i tot que 
Sind podria arribar a ser una nació independent (Wiseman, 2008).

El president del Partit Progressista de Sind va explicar recentment 
a Los Angeles Times qxie «no som tan sols musulmans: la religió no 
és Tiinic tret que ens defineix. També ens defineix el lloc on vivim, 
la llengua que parlem i allò que mengem. Això no ho ha entès mai el 
Pakistan» (Glionna, 2008). Un escriptor, parlant sobre l’assassinat

65 Comunicai de premsa de Munhawar Labari (director executiu de l’IMS) disponible 

a: http://www.worldsindhi.org/wsipressreleases/2005/4oct05.html. Sisena Conferéncia 
Anual de l ’ISM del 2005, celebrada a Washington, DC. LTSM no té estatut consultiu 
prop de l’ONU, però reclama treballar-bi més a prop perqué, segons Labari, el Govern del 
Pakistan bloqueja els seus esforços per obtenir l’estatut consultiu.
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de Bhutto, que segons sembla parlava Turdú molt malament, obser
va que el pais està dividit entre aquells que lamenten la seva pèrdua 
i aquells que no. És molt significatiu — indica—  que les divisions 
no siguin idéologiques, «sinó culturáis i lingüístiques» (Tekchandan, 
2005). Hi ha la creença que mentre els grups ètnics del Pakistan te
nen Tislam en comú, el Govern pakistanès ha estat aliè a les seves 
diferències i ideolôgicament no s’ha adonat del fet que només el 8 % 
de la poblaciô té Turdü com a llengua mare.

La funció de cooperació que ha exercit el Pakistan en la guerra contra 
el terrorisme va crear molts problèmes interns. És difícil trobar pro
ves directes que indiquin que per culpa de la guerra contra el terro
risme ha augmentât la repressió de la llengua sindhi, tot i que és del 
domini públic que les minories ban estat reprimides per TEstat en 
nom d’aquesta guerra. Si tenim en compte la história i el moviment 
de la llengua sindhi, això no ens ha d’agafar per sorpresa; per bé que 
ara comenci a sorgir el nacionalisme lingüístic sindhi, el séparatisme 
i el terrorisme no ban estat relacionats necessàriament amb la qües
tió de la llengua des de la década de 1970. Es tracta d’una situació 
complexa que, a més, la manca de dades oficiáis no ajuda a entendre; 
fa ben poc que el Pakistan va ratificar el PIDCP, les opinions dels 
informes existents varien molt i la ideologia de TEstat dóna impor
táncia a les qüestions d’identitat religiosa, amb la qual cosa silencia 
les qüestions relacionades amb la llengua.

Potser per aquesta mateixa raó la qüestió de la llengua en relació 
amb el séparatisme i el terrorisme a Sind s’ha d’analitzar amb molta 
cura; des del desembre del 2007, els sentiments séparatistes sem
blen baver guanyat força i les qüestions lingüistiques semblen estar 
molt interreladonades en aquest sentit. Un Sind independent com
portaría una llengua nacional sindhi. Si el nacionalisme sindhi acaba 
posant l’accent en la llengua, i el moviment separatista recorre al 
terrorisme, tal com ha amenaçat, és possible que TEstat pakistanès 
respongui reprimint la llengua sindhi de la mateixa manera que s’ha 
observât en altres casos semblants.

Conclusió

La unitat nacional s’ha utilitzat durant molt de temps com un mo
tiu per retallar els drets lingüístics del grup minoritari, però cada 
cop està més acceptât que la negació del dret a utilitzar les seves

RespecLe de la morL 
de B enazir BhuLLo es 
s ig n ificatiu  que les 
d iv is io ns no siguin 
ideológiques sino , cul- 
Lurals i lingüisiLques.

111



Els efectes de la Iluita contra el terrorisme sobre les politiques aplicades... ■ K a t e  W A TER H O U SE

llengües als grups minoritaris no tan sois és inacceptable, sinó que 
en la práctica és contraproduent. Tanmateix, la unitat nacional 
continua sent un tret important en la construcció de la nació, so
bretot en indrets com ara els nous estats de Tantiga Unió Soviètica. 
Les mesures antiterroristes i la nécessitât de protegir i promoure 
la seguretat nacional també són factors que es poden argüir ima- 
ginativament a Thora de limitar els drets lingüístics dels grups mi
noritaris. El predomini del terrorisme, i la seva vinculació als grups 
minoritaris, aporta un motiu per a aquesta restricció, i un fenomen 
especialment modern ha estat la utilització de la guerra contra el 
terrorisme per justificar la repressió dels grups minoritaris, i dels 
seus drets lingüístics.

La legislació internacional dels drets humans ofereix algunes normes 
per a la protecció de les llengües dels grups minoritaris, peró en molts 
casos també aporta els mitjans pels quals els membres dels grups mi
noritaris es poden veure al mateix temps privats del dret a utilitzar la 
seva llengua. En el clima actual, per exemple, un Estat podria arribar 
a plantejar la nécessitât de protegir la seguretat nacional com a justifi
cació per restringir la llengua que es parla a les mesquites. A causa de 
la difusa distinció entre el contingut cTuna expressió i la llengua utilit
zada per expressar-lo, un Estat també pot aprofitar les limitacions del 
dret a la Ilibertat d’expressió per tancar diaris en llengües minoritáries 
en nom de la seguretat nacional. En aquests casos caldria qüestionar 
si la seguretat de la nació està realment en rise o si TEstat té un interés 
creat per reprimir Tús de la llengua minoritària.

Els estats estan obligats, entre altres, a afavorir Tús de les llengües 
minoritáries, peró no estan obligats, per exemple, a garantir Teduca
ció en la llengua minoritària. No obstant aixó, s’estan tançant escoles 
de minories en una violació clara de les obligacions internacionals de 
no interferir en Tús privât de la llengua minoritària, i la guerra con
tra el terrorisme s’està utilitzant per justificar aqüestes accions. La 
gran atenció que la comunitat internacional presta a la Iluita antiter
rorista ha deixat molts grups minoritaris en una situació precària; 
hi ha moites informacions sobre discriminació, peró, tot i que s’ha 
prestat més atenció a la qüestió de la discriminació religiosa, la dis
criminació per raó de llengua no ha rebut tanta cobertura.

La foscor relativa que envolta aquesta qüestió fa que la situació sigui 
molt més difícil de valorar, peró la informació disponible sembla in
dicar que quan la llengua és una part bàsica de la identitat d’un grup 
minoritari, ja sigui històricament, prácticament o ideolôgicament, i
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quan TEstat considera que un grup representa una amenaça contra 
la seva unitat, és probable que aquest Estat intenti per tots els mit
jans restringir Tús de la llengua minoritaria, sovint amb politiques 
orientades a Teducació i els mitjans de comunicació, per tal d’avançar 
cap a la desaparició de les diferències lingüistiques dins de la societat 
i cap a la seva unitat consegüent.

Quan TEstat no considera la llengua una part integral de la identitat 
dels grups minoritaris, i quan no considera que les tendències sépa
ratistes plantegin una amenaça real a la unitat de TEstat, no tindrà 
tanta pressa per reprimir Tús de la llengua minoritària. Amb tot, si 
aixó es porta a Taltre extrem, si TEstat desatén els problèmes de les 
llengües minoritáries, podria donar lloc a una reacció exaltada per 
part del grup minoritari. Si aquesta reacció és activada o alimentada 
d’alguna manera per sentiments séparatistes o violents, es pot aca
bar produint la situació anterior.

En aquest article s’ba tingut en compte la relació entre els grups minori
taris, la llengua i el terrorisme amb la guerra contra el terrorisme en uns 
determinats països de TÀsia, però l’anàlisi es podria ampliar a altres paï
sos on es donen condicions semblants o relacionades, i en el context de 
la gestió de la diversitat lingüística en els processos de pau d’una manera 
més general. A  partir de les proves presentades en aquest article, sem
bla que la interrelaciô d’aquestes qüestions es manifesta d’una manera 
rellevant a l’Uzbekistan, la Xina i el Pakistan, per la qual cosa és possible 
que altres casos d’estudi revelin patrons semblants.
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El paper de la llengua en els processos 
de construccio nacional i formado 
de l’Estat: l’exemple de les antigües 
républiques iugoslaves
Petra Roter
Professora associada de Relacions Internacionals de la Universität de Ljubljana

Les relacions entre minories i majories en general, i les qüestions 
de les minories en particular, han estat presents en els assumptes 
de govern tant a escala nacional com internacional des que les co
munitats estan organitzades politicament. L’heterogeneïtat ètnica 
(lingüística, religiosa o cultural) s’ha percebut com un problema, en 
el sentit que amenaça Testabilitat i, fins i tot, Texistència, de les enti
tats politiques. La percepció que una població homogènia fa que un 
estat sigui més estable i pacific sembla baver acompanyat la formacio 
i el desenvolupament del sistema internacional contemporani. En 
altres paraules, les minories -etniconacionals, religiöses i lingüís
tiques- s’han considérât en certa manera una amenaça, tant per a 
Texistència dels estats de residència (és a dir, els estats en què viuen 
les minories) com per a la preservado d’aquests estats com a entitats 
politiques independents. Aquesta percepció s’ha anomenat el “pro
blema de les minories”, entre cometes per tal d’assenyalar que no 
hi ha res intrinsecament problematic en les minories (Roter, 2001). 
No obstant aixó, els estadistes, i per tant també molts estudiosos, 
segueixen pensant que les minories representen un problema per 
als estats i, per tant, per a la societat internacional, els actors princi
pals de la qual són els estats (vegeu, entre altres. Macartney, 1934; 
Barker, 1951; Claude, 1955; Pearson, 1983; Chaszar, 1988; Calántai, 
1992; Miall, 1994; Hrissimova, 1996, i Pogany, 1999).

Les minories etniconacionals, incloses les minories lingüístiques, es 
consideren, per tant, un factor de desestabilització, amb conseqüènci
es interesta tais tant internes com externes (Stavenhagen, 1996: 2). Se 
les considera una amenaça a Testabilitat i a la seguretat internacionals 
(Brown, 1993). Aqüestes percepcions són, en part, el résultat de la par
ticipació de les minories en confiictes étnics, peró també són degudes 
a les peticions de les minories d’autonomia, autodeterminació o sim-
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peticions de les 
ninories d’autonomia, 
lutodeterminació 
) simplement del 
Iret d’existir i desen- 
'olupar-se com a 
:omunitats ètniques 
liferenciades fa que 
:s percebin com un 
àctor de desestabi- 
itzaciô.

plement del dret d’existir i desenvolupar-se com a comunitats ètni
ques diferenciades dins dels estats dominats per un altre grup etnico- 
nacional. Per descomptat, les minories es poden veure involucrades en 
algun problema -un conflicte violent que pot baver causat la mateixa 
minoria, ja sigui en resposta a les pressions nacionalistes i d’assimila- 
ció que exerceixen les autoritats dominants i el grup ètnic dominant, 
ja sigui com a résultat dels seus propis objectius nacionalistes. Els seus 
partidaris poden seguir una elit o un líder politics, que poden jugar 
la carta del nacionalisme per mobilitzar tot un grup ètnic. Els líders 
poden fer-ho per raons instrumentals, és a dir, per perseguir els seus 
propis objectius no relacionats amb la causa etniconacional. Aquesta 
mobilització acostuma a reeixir si el líder aconsegueix convéncer els 
seus compatriotes que Texistència o la identitat de tot el grup ètnic 
està en perill. En general, el perill prové, o es creu que prové, de la 
nació dominant i de Telit política dominant, que pretén representar la 
nació dominant i els seus interessos. Aqüestes percepcions, errónies 
o no, sembla que són especialment intenses durant els processos de 
construcció nacional i de formado de TEstat. Tots dos processos tenen 
per objectiu crear estats nació, de fet, possibles estats amb una sola 
nació. Per tant, tots dos processos amenacen, almenys en poténcia, 
Testabilitat dels estats existents i del conjunt del sistema internacio
nal. A causa del seu objectiu, també poden afectar les relacions interét- 
niques entre entitats politiques individuals -ja existents o en procès 
de formació.

Atès que les minories i les qüestions relacionades amb les minories 
han résultat conflictives, i atès que es té la idea que les minories són 
problemátiques, la comunitat internacional ha establert un conveni 
internacional per a la protecció de les minories nacionals a Europa. 
Aquest conveni es va desenvolupar al principi de la década de 1990, 
després de la fi de la Guerra Freda, amb el suport d’institucions in
ternacionals com ara la Conferéncia sobre la Seguretat i la Coopera
ció a Europa o Organització per a la Seguretat i la Cooperació a Euro
pa, el Conseil d’Europa i la Unió Europea, i també, a escala mundial, 
les Nacions Unides. Aquest conjunt de principis, normes, regles i 
procediments de decisió per regular les qüestions relacionades amb 
les minories per mitjà de la protecció de les minories nacionals (per 
exemple, pactant uns drets humans especiáis per a les persones que 
pertanyen a aqüestes minories, per tal d’ajudar-les a preservar i de
senvolupar la seva la identitat étnica diferenciada) s’ha creat amb un 
objectiu primordial; resoldre Tanomenat “problema de les minories” 
de manera pacífica (Roter, 2003a).
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Segons aquest acord internacional sobre el tractament adéquat que 
s’ha de donar a les minories nacionals, els estats estan obligats a pro- 
tegir i garantir els drets de les minories, inclosos els drets lingüístics 
de les persones que pertanyen a alguna minoria. Al seu torn, quan 
el conveni s’estava gestant es creia que això garantiria la pau, l’esta- 
bilitat i la seguretat, ja que la protecció de les minories els permetria 
satisfer les seves necessitats i els seus interessos en pau dins dels 
estats existents (Roter, 2003a). En efecte, aquest conveni interna
cional de protecció de les minories nacionals a Europa es va establir 
per tal d’evitar precisament els esdeveniments que van tenir lloc a 
Tantiga lugoslávia.

L’antiga lugoslávia és, per tant, un cas molt rellevant a Thora d’ana
litzar el paper de la llengua en els estats nació modems, la diversitat 
lingüística i la gestió de conflictes. Aquest Estat multinacional i mul- 
tiétnic també era molt heterogeni lingüísticament -tant pel que fa 
a les repúbliques (les principals entitats federáis de lugoslávia) com 
entre les repúbliques i les regions autònomes.'

Finalment, Iugoslavia es va dividir a causa de les tensions i dels con
flictes interétnics, tot i que aquests conflictes es van iniciar de manera 
instrumental, sovint a causa dels objectius personals de nacionalistes 
com Milosevic, Tudjman i Izetbegovic, entre molts altres.^ El fet que 
aquests dirigents nacionals (o nacionalistes) aconseguissin convéncer 
els seus partidaris perqué els seguissin, per dir-ho d’alguna manera, es 
pot atribuir a la seva capacitat per transmetre un missatge de por. Van 
convéncer els seus compatriotes que la seva nació estava amenaçada, i 
que estava amenaçada per altres nacions, cadascuna de les quals com
petía per elaborar politiques més nacionalistes. Van aconseguir basar 
les seves politiques en un descontentament que venia de lluny, causat 
per les desigualtats i la posició desigual de les nacions de lugoslávia en 
el si de TEstat. En algunes institucions federáis, per exemple, les naci
ons no estaven representades de manera equitativa, ni se’ls permetia 
utilitzar les seves llengües nacionals (un tema de gran importáncia per 
als eslovens, per exemple). La llengua i les qüestions lingüístiques, per

La llengua i les qües
tions lingüístiques, 
per tant, van ser una 
de les raons princi
pals de la ruptura de 
lugoslávia, i la llen
gua va tenir un paper 
clau tant en la cons
trucció de la nació 
com en la formació 
de l'Estat eslovè.

1 L’antiga lugoslávia estava formada per sis repúbliques (Eslovènia, Croacia, Bósnia 
i Hercegovina, Sèrbia, M ontenegro i Macedònia) i dues regions autònomes (Voivodina

1 Kosovo), que tenien estatus similars als de les républiques, segons la Constitució 

iugoslava de 1974.
2 S’ban fet moites análisis exhaustives de la divisió de lugoslávia. Vegeu, entre altres, 
Rusinow (1991), Coben (1993), Lukic (1994), Woodward (1995), Bennett (1996), Djilas 
(1996), Silber i Little (1996), Coati (1997), H islope (1997), Vuckovic (1997), Conversi 
(1998), M eier (1999), Komac (1999) i Lucarelli (2000), Per a una revisió exhaustiva de la 
bibliografia académica sobre la ruptura de Iugoslavia, vegeu Ramet (2005).
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tant, van ser una de les raons principals de la ruptura de lugoslávia, i 
la llengua va tenir un paper clau tant en la construcció de la nació com 
en la formació de l’Estat.

Aquest article pretén analitzar el paper de la llengua i de les politiques 
lingüístiques a Tantiga lugoslávia, especialment a Eslovènia. Per tant, 
tracta de mostrar la complexitat i la Sensibilität de la llengua i de les 
qüestions que s’hi relacionen en el context dels processos de construcció 
nacional i de formació de TEstat. En Tarticle s’argumenta que atés que la 
llengua es considerava un marcador identitari clau, moites de les reivin
dicacions nacionalistes, i també moites pors, es van canalitzar a través 
de les politiques lingüístiques. A mesura que canviava la percepció sobre 
les possibles amenaces d’altres nacions poderoses, també canviaven les 
politiques lingüístiques; tanmateix, en tota la história de la construcció 
de la nació eslovena i la formació de TEstat, aqüestes politiques van mi
rar de protegir la llengua eslovena i, en conseqüència, la nació eslovena. 
Tot aixó suggereix que les politiques lingüístiques tenen un paper clau 
no només en la construcció de la nació, sinó també en la formació de 
TEstat, ja que una (aparent) amenaça a la llengua nacional pot afectar 
significativament el procès de formació de TEstat.

A banda de la introducció i la conclusió, Tarticle es divideix en tres 
seccions. En primer lloc, s’analitzará la importáncia de la llengua com 
un símbol fonamental de la identitat ètnica, i després es tractaran les 
politiques lingüístiques d’Eslovènia, les quals s’analitzaran primer 
des d’una perspectiva histórica, ja que la história, sobretot el llegat 
de lugoslávia, encara afecta molts aspectes de les qüestions lingüís
tiques actuals d’Eslovènia. Amb aquesta anàlisi també es pretén des
tacar el paper que va tenir la llengua quan la construcció nacional no 
només era molt intensa, sinó que també anava acompanyada de la 
formació de TEstat. Més endavant, es dedica un apartat especial a les 
politiques lingüístiques contemporànies de TEslovénia independent 
-en el context d’un procès complet de formació de TEstat.

La importáncia de la Uengua com a símbol clau de la identitat 
ètnica

La identitat etniconacional és una de les identitats que tenen les 
persones en una comunitat internacional formada per estats nació 
modems. A banda de participar en xarxes socials basades en la seva
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professió o en la seva condició social, les persones també pertanyen 
a grups étnics, ja que se senten particips d’una realitat étnica o part 
d’un grup etniconacional concret, és a dir, d’una nació o d’una mino
ria nacional. Contràriament al concepte occidental o civic de nació, 
que consta dels ciutadans d’una entitat política o d’un estat con
crets, el concepte oriental o étnic de nació considera que una nació 
està composta per persones que comparteixen certs marcadors iden
titaris clau: llengua, religió, cultura, costums o qualsevol combinado 
d’aquests (Roter, 2001).

A l’Europa Central i a l’Europa de l’Est, en les entitats politiques que 
havien pertangut (abans de la Primera Guerra Mundial) a l’Imperi 
dels Habsburg, més tard Imperi Austrohongarés, el fet de compartir 
una cultura va tenir un paper molt important en el procès de creació 
nacional, que va precedir el procès de formacio de TEstat. La llengua 
va ser, i continua sent, el marcador identitari que separa una cultura 
d’una altra i, per tant, una comunitat d’una altra. Al sud-est d’Eu
ropa, entre les nacions que van formar part de Tlmperi Otomà, el 
marcador identitari clau ha estat la religió (Petrovich, 1980). En con
seqüència, la religió nacional va suposar -en combinació amb una 
llengua, una cultura i uns costums nacionals- una poderosa eina per 
a la formació d’estats nació en el segle xx, inclosos els que ban subs
tituit Tantiga lugoslávia.

Pel que fa a nacions com Teslovena, King (1997: 493-494) argumen
ta de manera molt encertada que la llengua és “un símbol fonamen
tal de la identitat ètnica, un component molt visible de la Solidarität 
de grup”. Els eslovens es troben entre els que entenen la llengua, tal 
com descriu Schöpflin (1996: 7), “com el marcador identitari prin
cipal, per no dir Túnic”. De fet, sembla que hi ha la idea generalit
zada, encara que s’ha descrit com una percepció errónia, que “una 
nació, per tal de poder anomenar-se a si mateixa nació, ha de tenir 
la seva própia llengua” (ib íd ). Evidentment, els eslovens no ho con
siderarien una percepció errónia, ja que entenen Texistència de la 
seva llengua diferenciadora com la base per a la consciéncia d’una 
identitat própia com a nació.^ La reclamació dels eslovens del dret a 
la lliure determinació i a tenir un estat independent radica en última 
instáncia en Texistència d’una cultura eslovena própia, en general, i 
de la llengua eslovena en particular. Necak (1997: 20) assenyala que

3 El cens nacional periòdic revela que el nombre de persones que es consideren 
eslovens per nacionalitat prácticament coincideix amb el nombre de persones que tenen 

l’eslové com a llengua materna.
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la nadó eslovena i la seva identitat nacional s’han construit sobre la 
base de la llengua i la cultura eslovenes, més que no pas sobre la base 
d’un estat, una dinastia o una religió.

En aqüestes circumstáncies, la llengua és molt més que un mitjà 
de comunicació. La llengua garanteix la transferéncia de pràctiques 
culturáis. Com a marcador identitari clau, la llengua uneix i separa 
comunitats (Sugar, 1980: 434-435). Té un paper particularment im
portant en les relacions entre comunitats dominants i no dominants 
(minories), i també entre les minories i l’Estat al qual pertanyen. A 
més, la llengua fins i tot pot ser percebuda com la condició bàsica de 
Texistència d’una nació. Tot aixó fa que qualsevol política lingüística 
sigui una qüestió molt delicada.

En general, les politiques lingüístiques tenen un paper molt impor
tant en el procès de construcció de la nació, peró també en la preser- 
vació d’una nació. Aixó, en part, deriva del fet que, a diferéncia de les 
pràctiques religiöses, que tendeixen a limitar-se a Tesfera privada, 
Tús de la llengua no pot separar-se de TEstat (de Varennes, 1996: 
220). Si la llengua es pot utilitzar com a eina política, aleshores les 
politiques lingüístiques són per força “més que un element purament 
simbólic”, ja que, en privilegiar certes llengües, aqüestes politiques 
poden tenir un impacte significatiu en els diferents grups, tant en la 
majoria com en les minories (King, 1997: 494).

En una situació en qué la llengua es considera el principal marcador 
d’unió de grups, la societat tendeix a mostrar-se més sensible envers 
les qüestions lingüístiques. No és estrany, per tant, que la llengua 
i les politiques lingüístiques hagin estat sempre un tema délicat a 
Eslovènia i a moites altres antigües repúbliques iugoslaves, en espe
cial a aquelles en qué les nacions dominants estaven separades per 
cultures diferents, més que no pas per religions diferents, i on Tele- 
ment clau de cada cultura era una llengua nacional diferenciadora. A 
més a més, la desintegració de Tantiga lugoslávia i Tintens procès de 
construcció de la nació en repúbliques com Croàcia o Bósnia i Her
cegovina van anar acompanyats d’un procès que podríem descriure 
com de construcció lingüística. El que es coneix popularment com 
a serbocroat o croatoserbi es va redissenyar a propósit al comença
ment de la década de 1990 i va passar a ser croat, bosnià o serbi i, 
uns quinze anys més tard, també montenegrí.

Per als eslovens que compartien la religió católica (que era la confes- 
sió religiosa dominant a Eslovènia) amb tots els països veins -Itàlia,
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Àustria, Hongria i Croàcia- la llengua era, naturalment, molt impor
tant per a la seva identitat diferenciadora com a nació. El que els 
ha separat d’aquestes nacions veïnes és la cultura eslovena, basada 
en la llengua eslovena. Així dones, els eslovens sempre han estat 
molt sensibles a la llengua i a les qüestions lingüistiques. Tanmateix, 
aquesta Sensibilität no prové exclusivament de la funció que els es
lovens vinculen a la seva llengua (és a dir, una funció fonamental de 
marcador de la identitat ètnica), sinó que les posicions davant de les 
qüestions lingüistiques i el contingut de les politiques lingüistiques 
s’han de tenir en compte en un context més ampli del que fora del 
país s’ha descrit com “la petitesa eslovena” (Roter, 2003b). Aques
ta percepció sobre la petitesa de la nació eslovena implica que els 
eslovens sempre han estat particularment sensibles a les qüestions 
lingüístiques en relació amb les nacions i els estats nació que creien 
que representaven una amenaça per a la nació eslovena i per a la seva 
cultura i llengua diferenciadores. Aquesta percepció ha donat lloc al 
llarg de la história a diverses situacions politiques en les quals Esio- 
vénia ha pres part: els eslovens pertanyien a un imperi multinacio
nal G’Imperi dels Habsburg, més endavant Imperi Austrohongarés); 
van participar en la Primavera de les Nacions el 1848; després del 
desmembrament dels imperis multinacionals a Europa, van partici
par en la formació de l’Estat comú dels eslaus del sud (lugoslávia); 
van patir el dolorós procès de tornar a traçar les fronteres interna
cionals després de la Primera i de la Segona guerres mundials, que 
en ambdós casos van deixar una quarta part de la població eslovena 
fora de les fronteres i que van atorgar algunes terres frontereres i les 
dues minories nacionals que les habitaven a Eslovènia; i, finalment, 
Eslovènia, membre de la Unió Europea des de 2004, és també una 
típica república “de treballadors convidats”, en la qual aproximada
ment la desena part de la població declara ser d’ètnia no eslovena, 
un grup que prové majoritàriament d’altres nacions de Tantiga lu
goslávia (croats, bosnians/musulmans i serbis, i també macedonis, 
monténégrins i albanokosovars).

Va ser en aquest context politic tan inestable, resultant de Thetero- 
geneïtat ètnica dins de TEslovénia independent, que van tenir lloc 
els processos de construccio de la nació i de formació de TEstat. Es
lovènia i els eslovens han tingut una triple funció: eren una nació 
(amb minoria numèrica) dins de Tantiga lugoslávia, són un grup 
ètnic majoritari a TEslovénia independent, i són Testat nació més 
proper a les minories étniques eslovenes dels estats veins. Aquesta 
barreja de condicions i percepcions etnicopolítiques ha afectat les

El que ha separat 
els eslovens de les 
nacions veïnes és 
la cultura eslovena, 
basada en la llengua 
eslovena.
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politiques lingüistiques i les actituds dirigides a lus de la llengua o 
de les llengües a Eslovènia.

Eslovènia i les seves politiques lingüistiques des d’una 
perspectiva histórica

Com que els eslovens no disposaven d’altres mécanismes (per exem
ple, un estat nació) que fessin possible i facilitessin la seva homoge- 
neïtzaciô cultural i nacional, la llengua va omplir aquest buit. De la 
mateixa manera, la llengua eslovena, més que no pas la religió (ca
tólica), va separar els eslovens de totes les altres comunitats veïnes 
o de les comunitats amb les quais tenien contacte. La reivindicació 
histórica que el pes de la identitat nacional eslovena rau en la llengua 
eslovena es remunta al segle xi, segle en el qual van ser escrits en es
lovè tres textos religiosos coneguts com Brizinski spoineniki. Aques
ta reivindicació va ressorgir a la segona meitat del segle xvi, quan 
els escriptors protestants van elaborar i publicar el primer llibre en 
eslovè i una traducció de la Biblia (Roter, 2003b: 216).

No va ser, peró, fins a la Primavera de les Nacions, a mitjan segle 
XIX, que la llengua i la política lingüística van adquirir obertament 
una importáncia política. Com expliquen amb més detall altres au
tors (vegeu Roter, 2003b: 216-218) els eslovens -per por dels naci- 
onalismes de les nacions veïnes, concretament Alemanya i la ger- 
manització, Itàlia i la italianització i Hongria i la magiarització, tots 
molt forts- velen en el fet de tenir el seu propi estat independent 
la millor, i potser Túnica, garantía per preservar la seva llengua i la 
seva cultura, i també per sobreviure com a nació. El primer programa 
politic que anava en aquest sentit s’anomenava Zedinjena Slovenija 
(Eslovènia Unida, 1848), encara que no va ser fins al 1991 que els 
eslovens van aconseguir formar un estat independent, del qual la 
nació eslovena és la titular. Cal destacar que la llengua va tenir sem
pre una gran importáncia en aquesta Iluita política i va ser Telement 
comú de la mobilització política i nacional (Banac, 1994: 113). El 
programa nacional de 1848 demanava, dones, que Teslové esdevin- 
gués la llengua de Teducació i de TAdministració pública (Vodopivec, 
1993:159).

El programa no es va arribar a materialitzar, peró algunes de les con
cessions, incloses les relatives a la utilització de Teslovè en Tesfera

124



La  g e s t i ó  d e  l a  d iv e r s it a t  l i n g ü í s t i c a  I E LS  P R O C E S SO S  DE PAU

pública, sí que es van obtenir. Tot i això, per regla general, com més 
alt era el nivell d’educaciô, menys eslovè s’utilitzava en el procès edu
catiu. La história, per exemple, s’impartia generalment en alemany, 
que era també la llengua de l’Administració i dels tribunals. Malgrat 
tot, es van aconseguir alguns drets lingüístics: la reforma de 1849 
relativa a Teducació secundària va establir Teslovè com a matèria 
obligatória per als alumnes d’Eslovènia; i el butlleti oficial nacional 
també es publicarla, juntament amb altres nou llengües, en eslovè. 
Tots aquests canvis van ser decisius, ja que van comportar que Tim- 
peri dels Habsburg, i els mateixos eslovens (que havien estat dividits 
internament) adoptessin de manera efectiva el terme eslovè com el 
nom tant de la llengua com de la nació (Melik, 1997: 44-46). En con
seqüència, la política lingüística també va tenir un paper simbólic, i 
va ser decisiva en el procès de construccio nacional.

En aqüestes circumstáncies históriques, la llengua eslovena va ser, 
per tant, la base per al desenvolupament i la preservació de la iden
titat nacional d’Eslovènia, de la nació eslovena i de la formació de 
TEstat nació eslovè. La posició geogràfica d’Eslovènia, en la intersec- 
ció entre els nationalismes expansionistes d’Àustria, d’Itàlia i tam
bé d’Hongria, va empènyer els eslovens a entrar a formar part de la 
unió dels eslaus del sud (lugoslávia) després de la Primera Guerra 
Mundial. Tal com explica Prunk (1997:53), els eslovens es van unir a 
lugoslávia per estar en una posició millor per resistir la germanitza- 
ció i per salvaguardar la seva identitat nacional diferenciadora i, per 
consegüent, la seva llengua i la seva cultura. De la mateixa manera, 
altres nacions iugoslaves també tenien aqüestes preocupacions; el 
naixement del concepte de lugoslávia s’ha atribuít de manera gene
ral al temor que tenien les nacions eslaves del sud o dels Balcans de 
la germanització, la romanització, la magiarització i les pressions de 
Tlmperi Otomà (Necak, 1997: 22). No obstant aixó, el concepte de 
lugoslávia s’havia basat inicialment en el pressupósit que tots els 
diferents grups étnics s’havien d’unir en una sola nació, amb una 
llengua i un alfabet. Aquesta idea no només va ser rotundament re- 
butjada per cada una de les elits nacionals, inclosa Telit cultural eslo
vena, i per la majoria de la població (Milanovich, 1996: 29), sinó que 
també va provocar conflictes interns per la igualtat nacional.

Encara que finalment lugoslávia es va formar com un estat multina
cional i multiétnic en el qual la llengua eslovena va adquirir la con
dició de llengua oficial en TAdministració pública i en Teducació a 
Eslovènia (Prunk, 1997: 56), el procès de creació de lugoslávia no va
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ser favorable per a totes les nacions iugoslaves. Els eslovens en van 
sortir perjudicats, ja que més d’una quarta parrt dels eslovens van 
quedar fora del nou Estat, principalment a Itàlia i Àustria. Interna
ment, la proclamació d’una monarquía absoluta el 1929, que tenia 
per objectiu establir la primacía de la nació sèrbia, la qual “se sentía 
clarament superior a les altres” (Udovicki, 1995: 284), va afectar de 
manera considerable el desenvolupament nacional, i va fer que els 
eslovens desitgessin i esperessin que es posés punt i final a aquesta 
serbianització amb la formació de (la segona) lugoslávia al final de la 
Segona Guerra Mundial.

La Iluita partisana durant la guerra va unir les nacions iugoslaves per 
aconseguir Tobjectiu comú de Iluitar contra el feixisme i el nazisme. 
També va aconseguir fer-se de nou amb algunes de les terres predo
minantment poblades pels eslovens. Tot i que la frontera occidental 
d’Eslovènia es mouria cap a Toest després de la Segona Guerra Mun
dial, va ser la discrepància posterior a la Primera Guerra Mundial 
entre la frontera ètnica i la politica, la qual cosa va crear minories 
nacionals a ambdós costats de la frontera, la que des d’aleshores ha 
définit Tactitud d’Eslovènia cap a altres grups ètnics en generai i cap 
a les seves politiques lingüístiques en particular. A banda d’aquestes 
relacions internacionals transfrontereres, la construcció de la nació 
eslovena també es va veure afectada per les relacions intraestatals 
-particularment, perles relacions entre les diferents nacions i nacio
nalitats iugoslaves, i per les relacions entre aquests grups identitaris 
i les autoritats centrals (federáis) de Belgrad. Les relacions intraes
tatals van ser enverinades per una “unificació a partir d’una classe 
treballadora iugoslava unitària i coMectiva” (Bucar, 1993: 38), que 
era contrària a la independència nacional i política que la majoria de 
les nacions iugoslaves, inclosa Teslovena, desitjaven a lugoslávia.

Com que la llengua sempre ha estat Teix central de la identitat eslo
vena, les politiques lingüístiques van assumir un paper igualment 
crucial en la construcció nacional d’Eslovènia. A Tantiga lugoslávia, 
les politiques lingüístiques -que es van adoptar tant en Tàmbit fede
ral (per part de les autoritats federáis iugoslaves) com en el republicá 
(per per part de l’assemblea nacional eslovena)- van ser en realitat 
una resposta a les relacions interétniques i al canvi en la percepció 
d’amenaces des del punt de vista ètnic contra Texistència i el benes
tar de les nacions individuals, inclosa la nació eslovena. A la práctica, 
aixó es reflecteix en la posició d’una llengua o unes llengües oficiáis, 
i en Tús de les llengües en Tesfera pública, especialment en Tedu-
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cacio. En general, la percepció d’una amenaça provinent d’un grup 
etnicopolitic determinai cap a la nació eslovena en general o cap a la 
llengua eslovena en particular, va implicar la resistència cap a la llen
gua nacional d’aquest grup (Roter, 2003b). Tanmateix, hi va baver 
una excepció important. Aixó s’aplicava a un enfocament molt rea
lista, basat en el poder, de les politiques lingüistiques, per mitjà del 
qual una llengua no eslovena obtenía un cert reconeixement oficial 
a Eslovènia en previsió que les comunitats d’ètnia eslovena que no 
Vivien a Eslovènia, en particular les que vivien en països veins (Itàlia 
i Àustria), gaudissin d’un gest similar.

En Tàmbit federal, es posava cada vegada més èmfasi en les dife
rències etniconacionals per mitjà de la promoció i Tüs d’una llen
gua -el serbocroat- en detriment de totes les altres. El serbocroat, 
com a llengua amb més parlants a lugoslávia que era, va assumir 
una posició gairebé exclusiva com a vehicle de comunicació a TAd- 
ministració pública federal i a TExércit Popular lugoslau, i també 
a les repúbliques individuals en qué la majoria de la població par
lava una llengua diferent (Devetak, 1989: 554-555). A Eslovènia, 
el serbocroat era una assignatura obligatória a Tescola primària (al 
cinqué curs), i, en canvi, no era obligatori estudiar Teslové a la res
ta de lugoslávia. Aquest fet s’ha descrit com una prova més de la 
desigualtat de les llengües iugoslaves (Necak Lük, 1997: 123). És 
important destacar que aquest domini de la “cultura serbocroata” 
va donar lloc a la percepció que la identitat nacional eslovena esta
va amenaçada. La insatisfacció d’Eslovènia amb Tantiga lugoslávia 
durant la década de 1960 (vegeu Udovicki, 1995: 293-294) també 
es va manifestar en un moviment popular a favor de fer servir en 
major mesura la llengua eslovena (Necak Lük, 1997: 124), el qual 
va impulsar alguns canvis destacats en política lingüística, inclosa 
la primera emissió de les noticies de la televisió nacional eslovena 
en eslovè el 1965. Tot aixó suggereix que les llengües, les politiques 
lingüístiques i la satisfaccio de les nacions individuals amb la fede
ració iugoslava estaven relacionades entre si.

No és estrany, dones, que l’assemblea federal iugoslava aprovés una 
resolució el 1969 sobre la igualtat de tots els idiomes de lugoslávia, 
que va ser reforçada per la nova Constitució federal el 1974 (Devetak, 
1986: 27-29). No obstant aixó, malgrat la igualtat formal dels set idi
omes i els dos alfabets, el serbocroat va mantenir la seva posició do
minant, especialment en TAdministració i Texèrcit (Devetak, 1986: 
30). Quan les autoritats centrals a Belgrad van intentar imposar els

En l’àmbit federal, es 
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onals per mitjà de la 
promoció i l'ús d ’una 
llengua -e l serbocro
a t- en detriment de 
totes les altres.
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plans d’estudis bàsics, que haurien atorgat a la historia i la literatura 
sèrbies una posició més destacada en totes les repúbliques iugosla
ves (Plut-Pregelj, Gabric i Repe, 2000), els eslovens van rebutjar les 
seves propostes i bàsicament van preferir preservar la seva llengua 
i la seva identitat a costa de la lleialtat al comunisme i la disciplina 
del partit. Amb el suport de la Lliga dels Comunistes d’Eslovènia, els 
plans d’estudis bàsics mai no van ser introduits a Eslovènia, tot i que 
si que es van introduir a la resta de lugoslávia.

Des de la perspectiva actual, els esdeveniments que van tenir lloc en 
l’àmbit federal són importants no només perqué confirmen la tesi que 
la llengua sempre va ser una part important dels processos de cons
trucció de la nació i de formacio de l’Estat, tant en Tàmbit federal com 
en el republicà (Eslovènia), sinó també per una altra raó: concreta
ment, aquests esdeveniments en Tàmbit federai van tenir un efecte 
directe sobre la construcció nacional en Tàmbit republicà, en el qual 
la qüestió centrai era Tús de les diferents llengües nacionals en Tesfera 
pública. Atès que les nacions més petites de lugoslávia, com Eslovènia, 
van passar pel procès de construcció de la nació (i més tard també pel 
procès de formació d’un estat independent), en el context del domini 
dels serbocroats, i també dels serbis com la nació més gran de lugos
lávia, aqüestes nacions tenien molt interés especialment a minimitzar 
el que percebien com Tamenaça dels serbocroats. Aixó va ser especial
ment evident després que Eslovènia es déclarés independent el 1991, 
moment en què el serbocroat va ser éliminât immediatament dels 
plans d’estudi de Teducació primària a Eslovènia.®

A banda de Tevolució en Tàmbit federal, que va influir en les posicions 
envers la llengua i les politiques lingüistiques, hi ha una sèrie de qües
tions i desenvolupaments en Tàmbit republicà que també mereixen 
ser tinguts en compte a Thora de tractar la llengua i la seva importán
cia en els processos de construccio nacional i de formacio de TEstat a 
Tantiga lugoslávia. En el cas d’Eslovènia, la qüestió nacional clau era 
el que es pot descriure com el carácter incomplet de la nació eslovena 
que vivia dins de la república. Atès que una proporció molt signifi
cativa d’eslovens van quedar fora de la frontera iugoslavo-eslovena 
després de la Primera Guerra Mundial, i de nou després de la Segona 
Guerra Mundial, Eslovènia sempre ha estat molt sensible a les qües-

4 Van passar anys abans que la República d ’Eslovènia no reintroduis algunes llengües 
de les nacions de l’antiga lugoslávia en algunes escoles primàries, com a assignatures 
optatives, cosa que es va fer mitjançant acords bilaterals amb altres républiques 
independents de l’antiga lugoslávia.
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Lions de les minories en general i a la política lingüística en particular. 
La reciprocitat, basada a governar per mitjà de l'exemple, sembla que 
ha estat la seva estratégia clau en aquest sentit: Eslovènia introduïa 
diversos aspectes de la protecció de les minories a escala nacional i es- 
perava que aixó ajudaria els eslovens de l’estranger a gaudir també de 
la protecció a les minories, especialment pel que fa a lus de la llengua 
eslovena en l’esfera pública.

Uns quants anys després de la formacio de la lugoslávia posterior a la 
Segona Guerra Mundial, Eslovènia va introduir una sèrie de drets per 
a les minories italiana i hongaresa que vivien dins de les seves fron
teres, inclosa Temissió de programes de ràdio en llengües minoritá
ries. Al mateix temps, Eslovènia va buscar el suport de les autoritats 
fédérais per exercir pressió internacional sobre Itàlia i Àustria, tots 
dos països amb importants minories eslovenes, perqué apliquessin 
la mateixa protecció a les seves comunitats eslovenes. A la década de 
1950, aquesta estratégia no va tenir èxit, ja que el iugoslavisme uni
tari ignorava les necessitats de les minories (Curin Radovic, 2000: 
13-14) i perqué Tensenyament bilingüe es va considerar problemàtic 
a causa de “Textensa minoria hongaresa de Croàcia i Voivodina i els 
albanesos de Kosovo” (Plut-Pregelj, Gabric i Repe, 2000: 60-61). De 
mica en mica, però, les autoritats fédérais iugoslaves van començar 
a veure amb més bons ulls la idea de protegir les minories (inclosa 
Teducació bilingüe, que es va introduir a Eslovènia al començament 
de la década de 1960), després, d’una banda, del compromis cada 
vegada més fort d’Eslovènia de protegir les minories italiana i hon
garesa, i de Taltra, de la supressió del dret a Teducació bilingüe de la 
minoria eslovena a Àustria el 1959, que Àustria va justificar argu
mentant que no tenia sentit garantir un dret a 50.000 eslovens a 
Àustria del qual no gaudien els prop de mig milió d’hongaresos que 
vivien a lugoslávia (Roter, 2003b: 224).

En Tàmbit republicà, la protecció de les minories es va introduir 
amb la Constitució eslovena del 1963, mentre que en Tàmbit fede
ral, la Constitució iugoslava de 1974 igualava constitucionalment les 
minories ètniques a les nacions de lugoslávia. Aixó, al seu torn, va 
preparar el terreny perqué la Constitució eslovena de 1974 atorgués 
més drets a les minories. La protecció de les minories només s’aplica
va als grups étnics italians i hongaresos: “Tenien, i segueixen tenint 
[...] el dret a Teducació (primària i secundària) en la seva llengua ma
terna; les zones amb barreges étniques van passar a ser oficialment 
bilingües, i es van introduir disposicions lingüístiques especiáis per
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ampliar el dret dels membres de les dues minories a utilitzar la seva 
llengua materna en diverses situacions (per exemple, als tribunals, 
als noms dels carrers i als senyals topogràfics)” (Roter, 2003b: 224).

A diferéncia de les minories tradicionals del territori nacional, les co
munitats immigrants, principalment originàries d’altres repúbliques 
iugoslaves, no gaudien de cap protecció especial, a excepció de la Liei 
d’escoles primàries de 1980,® per la qual s’atorgava als membres d’al
tres nacions i nacionalitats iugoslaves el dret a rebre Teducació en la 
seva llengua materna (article 22). En general, les politiques lingüísti
ques relatives a la llengua materna de les persones pertanyents a les 
nacions iugoslaves depenien de les posicions a Eslovènia relatives a 
la seva situació dins de lugoslávia: com que aqüestes persones eren 
en gran part emigrants económics, la percepció de la situació eco
nómica era especialment important. Les enquestes d’opinió pública 
de la década de 1980 mostraven una correlació entre una situació 
económica força desfavorable a Eslovènia i una estima progressiva- 
ment menor envers els grups d’immigrants d’ètnia iugoslava, que 
es consideraven una amenaça per a la identitat nacional eslovena 
en general i per a la llengua eslovena en particular. Els eslovens es- 
peraven cada vegada més que les persones pertanyents a aqüestes 
comunitats aprenguessin a parlar eslovè, la qual cosa era un indici 
ciar del paper decisiu que tenia la llengua en el procès de construcció 
nacional a Eslovènia (Roter, 2003b: 224-225).

Politiques lingüístiques contemporànies a la República 
d’Eslovènia

Quan el procès de formació de TEstat dirigit a establir un estat es
lovè independent anava acompanyat d’un procès de construcció na
cional, la llengua tornava a tenir un paper molt important, per no 
dir decisiu. Els eslovens no només utilitzaven a propósit la llengua 
eslovena a Belgrad durant els anys anteriors a la desintegració de 
lugoslávia al final de la década de 1980, sinó que ho consideraven 
un símbol de resistència enfront de la llengua dominant (el serbo
croat) i, tácitament, també enfront de TEstat comú. Per tant, no és 
sorprenent que quan lugoslávia es va esfondrar i va ser substituida 
per estats independents, incloent-hi Eslovènia (el 1991), molts dels

5 Diari Oficial de la República Socialista d'Eslovénia, núm. 5/80.
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débats relacionats amb l’ordre constitucional de la nova Eslovènia, i 
especialment els aspectes relatius a les relacions interétniques, gires- 
sin al voltant de la qüestió de la llengua.

L’Eslovènia que acabava de proclamar-se independent va tractar una 
série de qüestions lingüistiques de manera diferent segons les dife
rents comunitats. La Constitució de 1991 (article 11) especifica que 
“la llengua oficial d’Eslovènia és Teslovè. Als municipis on residei- 
xin comunitats nacionals italianes o hongareses, Titalià o Thongarès 
també serán llengües oficiáis”. Aquesta situació d’igualtat de dues 
llengües, la llengua majoritària i una llengua minoritária, és d’apli- 
cació a totes les situacions de Tàmbit públic. Aquesta situació va ser 
possible perqué hi havia hagut un ampli consens abans de la inde
pendència segons el qual els drets de les minories nacionals s’havien 
de conservar (Roter, 2003b: 228). Aquest acord, que va arribar en 
un moment en qué Eslovènia experimentava un intens procès de 
formació de TEstat a banda del procès de construcció nacional, es 
pot atribuir a una prolongada socialització (principalment a través 
del sistema educatiu), que va desembocar en Tacceptació general de 
les minories nacionals tradicionals a Eslovènia i en la protecció a les 
minories d’aquestes comunitats.

Per contra, les anomenades noves minories anteriorment no gaudi
en de cap protecció d’aquest tipus, i, en conseqüència, la Constitu
ció no esmenta cap dret lingüístic per a aqüestes noves comunitats 
étniques, la majoria de les quals procedeixen de Tantiga lugoslávia. 
Les persones pertanyents a aqüestes noves minories són unes vint 
vegades més nombroses que les pertanyents a les minories nacionals 
tradicionals. Tot i que la protecció de les minories a Eslovènia mai no 
ha estat condicionada per criteris numèrics, les xifres són rellevants 
en el context de la utilització de la llengua: com més parlants té una 
llengua, és més probable que es parli en diferents situacions socials.

El que és especialment significatiu en relació amb les noves mino
ries, per a Tanálisi de les qüestions lingüístiques i dels processos de 
construcció nacional i de formació de TEstat, és la construcció, o més 
aviat la reconstrucció, de “Taltre” quan lugoslávia queia a trossos. Per 
als eslovens, les nacions de Tantiga lugoslávia es van convertir en 
“les altres”, en primer lloc perqué ja no pertanyien al mateix sistema 
de govern, i en segon lloc perqué la independència d’Eslovènia i de 
Croàcia es va haver de guanyar en la comunitat internacional, que 
era més partidária de la Integrität territorial de lugoslávia que de 
Tautodeterminació de les diferents nacions iugoslaves. Aquest canvi
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I través de les políti- 
ues del nou Estat, els 
slovens van intentar 
iferenciar-se dels 
rups identitaris de 
antiga Iugoslavia.

en les relacions i en les percepcions de les altres nacions i comuni
tats étniques iugoslaves també va afectar les politiques lingüístiques 
d’Eslovènia, mitjançant les quals els eslovens van intentar diferenci- 
ar-se d’aquests grups identitaris. La supressió el 1992 del serbocroat 
com a matéria obligatória a Teducació primaria va ser potser la reac
ció més rápida d’Eslovènia en relació amb la seva política lingüística. 
L’ensenyament de les llengües nacionals de les nacions de Tantiga 
lugoslávia segueix sent molt limitât a Eslovènia, en part a causa de la 
passivitat del govern, i en part també perqué Taprenentatge d’aques
tes llengües s’associa de vegades a Testigma del nacionalisme i de 
la immigraciô; així dones, els pares amb freqüència prefereixen que 
els seus filis aprenguin altres llengües estrangeres, ja que conside
ren que en el futur els proporcionaran més oportunitats (Komac i 
Medvesek, 2005; Komac, Medvesek i Roter, 2007: 224-30).

A més de les politiques lingüístiques sobre Tús, o la manca d’ús, de les 
llengües minoritáries, hi ha un altre aspecte de la llengua en el con
text de la construcció nacional i de la formació de TEstat que mereix 
una atenció especial: Taugment dels esforços per protegir la llengua 
eslovena i reforçar-ne Tús en Tàmbit públic en diferents situacions. 
Una llei especial relativa a Tús públic de Teslové (Zakon o javni rabí 
slovensciné), aprovada per TAssemblea Nacional el 15 de juliol de 
2004, estableix rigorosament Tús exclusiu, parlat i escrit, de Teslové 
com a llengua oficial a “tots els ámbits de la vida pública”, llevat del cas 
en qué Titalià o Thongarès es puguin utilitzar juntament amb Teslové 
i en les relacions internacionals d’Eslovènia (article 1). La mateixa llei 
(article 4) també estableix que “la República d’Eslovènia assegura la 
posició de Teslové mitjançant una política lingüística activa, que inclou 
Tinterès per assegurar la base jurídica per a Tús d’aquesta llengua, Tin
terès per fer un seguiment permanent de la vida lingüística i Tinterès 
per millorar la capacitat lingüística de Teslové, a banda de Tinterès pel 
desenvolupament de la llengua i de la seva cultura”.

La llei i els débats públics que van precedir-ne Tadopció han posât 
de manifest que la nova política lingüística, Tobjectiu de la qual és 
protegir la llengua dominant a TEstat independent i sobirá d’Eslo
vènia, es va dissenyar en el context de la globalització i de Tentrada 
d’Eslovènia a la Unió Europea. Si la globalització es percebia com 
una amenaça a Eslovènia perqué Tanglès havia esdevingut la lingua 
franca i, com a tal, també havia afectat la utilització de Teslové en els 
negocis, la ciència, Teducació i la publicitat, aleshores la Unió Euro-

6 Diari Oficial de la República d'Eslovénia {Uradni list Republike Slovenije), núm. 86/2004.
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pea representava una entitat política en què Teslovè, parlat per uns 
dos milions de persones, se situaría entre les llengües més petites i, 
per tant, no s’utilitzaria en igualtat de condicions.

De la mateixa manera, el canvi en el context politic de Tentrada d’Eslovè
nia a la Unió Europea podria haver estat una oportunitat per promoure 
Testatus juridic de Teslovè com una de les llengües oficiáis de la Unió 
Europea, és a dir, com una llengua amb un estatus juridic igual al de 
Tanglès, Talemany, el francés o qualsevol altra llengua oficial de la Unió 
Europea. No obstant aixó, en comptes de celebrar aquesta nova situació 
i promoure Tús de la llengua, Telit politica eslovena, a la qual es van unir 
uns quants lingüistes eslovens (més concretament, eslovenistes), es va 
veure influida de nou per una sensació de petitesa i per Tamenaça que 
es detectava en les llengües amb molts més parlants. En realitat, aques
ta “amenaça” provenia només de Tanglès. Només que aquesta vegada 
T'amenaça” a la llengua eslovena, segons s’argumentava, era autoimpo- 
sada, més que no pas imposada per algú altre. En altres paraules, per ser 
escoltats en el món globalitzat, per donar a conèix;er els seus productes 
o comunicar résultats i per donar a conèixer la producció académica als 
altres, els eslovens utilitzaven cada vegada més Tanglès, i aixó s’havia 
d’aturar juridicament abans que fos massa tard.

La nova Ilei relativa a Tús públic de Teslovè, que és força sorprenent, 
suggereix que la construccio de la nadó eslovena està lluny de ser 
completa i que la llengua continua sent el marcador identitari fona
mental per als eslovens. En aqüestes circumstáncies, qualsevol canvi 
en el seu estatus politic farà sonar immediatament les alarmes sobre 
Tadequació o inadequació de les politiques lingüistiques. La prova 
definitiva será que les politiques lingüistiques proporcionin la millor 
garantía possible per a Tüs de la llengua eslovena i el seu desenvolu
pament, encara que els résultats poden no ser tan senzills com desit- 
jarien els promotors del canvi de politiques lingüistiques.

Conclusió

Aquesta breu introducció a algunes de les qüestions de llengua i al 
canvi de politiques lingüistiques a Tantiga lugoslávia ha mostrat que 
la llengua i les politiques lingüistiques, d’una banda, i els processos 
de construccio nacional i de formacio de TEstat, de Taltra, estan molt 
estretament relacionats. També ha posât de manifest que les politi-
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ques lingüístiques canvien a fi de contribuir als esforços d’una nació 
en la construcció nacional i en la formació de l’Estat. Al mateix temps, 
peró, és molt probable que el canvi de politiques lingüístiques tingui 
efectes molt més amplis per a les comunitats no dominants o mino
ries i per als parlants d’altres idiomes. En general, les politiques lin
güístiques s’adopten a fi de regular l’ús d’una o de diverses llengües, 
majoritàriament per tal d’ajudar una llengua individual o diverses 
llengües individuals a ser utilitzades i, per tant, a seguir existint i 
seguir-se desenvolupant. No obstant aixó, la promoció d’una llen
gua pot afectar l’ús d’altres llengües, i els parlants d’aquestes altres 
llengües poden percebre les conseqüències d’una política lingüística 
determinada en el sentit que ja no poden utilitzar la seva llengua 
materna en diferents situacions de l’ámbit públic. Els efectes de les 
politiques lingüístiques poden, per tant, ser tangibles, peró també 
poden ser intangibles i basar-se en impressions o percepcions.

A Tantiga lugoslávia, moites qüestions relacionades amb la llengua, 
no pas al començament peró sí a la llarga, es van basar en percepci
ons. Aquest és, sense cap mena de dubte, el cas dels eslovens, que 
han creat la percepció de la petitesa d’Eslovènia, una sensació cons
tant d’estar amenaçats per nacions i llengües nacionals més pode
roses i numèricament més fortes. Aquesta percepció és el résultat 
d’una história nacional llarga i difícil, plena d’intents de “netejar” la 
llengua eslovena, i també la nació mateixa. Atés que la llengua és el 
marcador identitari més important per als eslovens, les politiques 
lingüístiques sempre han estat décisives en els processos de cons
trucció nacional i de formació de TEstat. La nécessitât constant de 
protegir la llengua persisteix, fins i tot després que Teslovè adquirís 
la condició de llengua nacional dominant en TEstat nació d’Eslovè
nia i Testatus de llengua oficial de la Unió Europea.

El cas d’Eslovènia, com a antiga república iugoslava, és important si més 
no en un altre aspecte. Mostra que la insatisfacció, entre altres coses, 
respecte de politiques lingüístiques inadequades fomenta Taparició de 
conflictes i contribueix a estimular la formació de TEstat. Si es consi
dera que una llengua està amenaçada, la nació que la parla pot exigir 
més autonomia, fins i tot la independència. Com que un excès de drets 
lingüístics no genera conflictes, les politiques lingüístiques “generöses” 
i Tacceptació i la promoció de la diversitat lingüística estan més que ga- 
rantides. A mesura que canvia la diversitat, també ho fan les llengües 
en ús en qualsevol sistema de govern. En conseqüència, les necessitats 
lingüístiques dels parlants de diferents llengües canvien amb el temps.
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com també han de canviar les politiques lingüistiques. La qüestió prin
cipal és com passa aixó i quins canvis afecten quines llengües.

Els dilemes clau per als responsables politics, dones, inclouen com a 
minim el següent: buscar solucions acceptables per als parlants, les 
comunitats ètniques i la societat en conjunt i equilibrar Tüs de les 
llengües de les comunitats minoritáries dominants i no dominants 
a fi que cap llengua no es consideri amenaçada. Si es pot aprendre 
alguna lliçô de Tantiga Iugoslavia i d’Eslovènia, és que qualsevol ges
tió de conflictes i qualsevol procès de pau ha de tenir en compte el 
que és acceptable per a totes les parts implicades, no només per a la 
majoria o per a Telit política que pretén representar-la.
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Les llengües canacs: un repte politic 
davant el diseurs de l’universal
Jean P assa
Govern de Nova Caledonia

Permeteu-me que us parli en francés, llengua dolorosa i carregada 
de contradiccions. Dolorosa, perqué Taprenentatge d’aquesta llengua 
fou a vegades laboriós, i sovint irritant. Parlar en francés representa 
una ruptura perpetua entre Tèsser i la seva esséncia. Els estigmes del 
malestar d’aquesta ruptura i d’aquest dolor puntúen trobades im
probables, diálegs impossibles, a vegades fins i tot diàlegs de sords. 
De moment, el francés no em permet “cicatritzar les meves ferides 
memorials”.

Les llengües canacs s’inscriuen en aquesta dimensió alhora de révol
ta i de reconeixement. Aquest anar i venir entre el desig de cridar la 
própia Singularität i la set de reconeixement produeix un sentiment 
de lassitud. De lassitud, perqué la nostra singularitat fa que ens pre- 
guntem sobre el lloc que ha d’ocupar el reconeixement i la nostra de
manda de reconeixement ens planteja la pregunta de quin és Tespai 
on s’ha de produir. Dins Tentitat francesa, el cas de Nova Caledónia 
planteja un problema. Els que s’hi Interessen consideren que la situ
ació caledoniana és atipica.

Des dels anys 1980 Nova Caledónia irromp en Timaginari colonial 
francés. Després de moites tensions i crisis greus, França proposa 
una via de sortida. Hi va haver els acords de Matignot-Oudinot sig- 
nats Tany 1988, i després Tacord de Nouméa, signât Tany 1998, que 
será vigent fins a Tany 2018. Aquests acords foren signats per TEstat, 
els independentistes i els no independentistes. L’acord de Nouméa 
es pot considerar com el nou contraete social que ha d’aplegar tots 
els Caledonians. En aquest acord es confereix un lloc particular a les 
llengües canacs. En efecte, s’hi diu el següent: “Les llengües canacs, 
com el francés, són llengües d’ensenyament i de cultura.” A partir 
d’aquí, es plantegen diverses qüestions: com hi pot haver una reivin-



■  Les Uengües canacs: un repte politic davant el diseurs de l'universal • JEAN PASSA

dicació política i identitària dins un marc -el de Tescola- que no li és 
propi? Com pot ser que en una institució que és pilar de la República 
i de la identitat politica, i espai de la construcció del ciutadà, una al
tra identitat -la identitat canac- pot existir-hi? Per dir-ho d’una altra 
manera, la identitat canac té el seu espai dins Tescola? Finalment, 
Tescola com a productora d’universalitat pot acceptar una altra re
presentació d’universalitat? L’arribada de les llengües canacs provo
cará reaccions que a la práctica pertorbaran la politica, i en primer 
lloc la politica canac.

Primer de tot cal formar ciutadans canacs per a Tensenyament 
d’aquestes llengües (actualment n’hi ha 28). A la Universität de 
Nova Caledónia s’ha creat un Departament de Llengua i Cultura 
Regional. Aquest departament Iluitarà pel reconeixement del bi
lingüisme com a factor no negligible de Tèxit escalar. L’any 2000 
es va fer una prova, a partir d’un test elaborat per yn laboratori de 
psicolingüística de Nantes, que va donar résultats més que satis- 
factoris.

ParaMelament a aquesta prova. Nova Caledónia va impiantar TIUFM 
(Institut Universitari per a la Formació dels Mestres) amb Tobjectiu 
de dotar el territori amb un ensenyament de qualitat, atès que els 
candidats ja no se seleccionen al nivell del Batxiller sinó que han de 
tenir cursats tres anys d’estudis universitaris. Tanmateix, per afany 
d’equitat. Nova Caledónia ha preferit conservar el seu antic Institut 
de Formació dels Mestres (TIFMNC), per dues raons: perqué el pú
blic d’aquest institut és local, i perqué la durada de la formació és de 
tres anys.

El Govern de Nova Caledónia s’ha adonat de seguida que el eos dels 
mestres locals era molt més adéquat a la realitat socioeconómica ca
ledoniana. Els professors de les escoles de TIUFM són ciutadans de 
TEstat francés desconnectats de la realitat local, la qual cosa origina 
dificultats que, a vegades, es confonen amb resisténcies.

Per mirar de resumir, podem dir que els uns tenen grans expectati
ves, i el altres senten un gran desconcert. Des de Texperimentació 
de Tany 2000, és a dir, des de Tús de les llengües maternes a Tescola, 
les autoritats s’hi arrepengen. Mai no s’ha parlat tant el llenguatge 
pompos i buit de la “langue de bois” com en aquesta època.

Es descobreix que la introducció de les llengües canacs a Tescola de
termina formes inesperades de marginació:
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• Els nens i nenes que assisteixen a aqüestes classes són conside
rats com absents de Tescola.

• Si mentre aquests infants fan classe de llengua canac els altres 
fan matemàtiques, el mestre no fa cap classe suplementària.

• 1, finalment els espais on s’imparteixen aqüestes classes són o 
bé la cafeteria dels mestres, o bé els passadissos.

Paradoxalment, els qui denuncien aqüestes dificultats són els pares 
dels infants europeus que s’interessen pel món canac. És com si els 
canacs ja haguessin intégrât la idea que la marginació era previsible.

Observem un altre aspecte relatiu a Tescola, pel que fa a TIUFM. Per 
entrar en aquest cos cal superar unes oposicions on hi ha dues cate
gories de candidats. Els mestres de les escoles clàssiques i els mestres 
de les escoles de llengües i cultures canac (PE LCK). En el transcurs 
de les oposicions les dues categories d’ensenyants no es diferencien 
en res, peró ja fa dos anys que, al final, el nombre dels mestres que 
aproven les oposicions per a les escoles canac es redueix a la xifra 
d’un per any. La politica satisfà la reivindicació legítima dels canacs 
tot sabent, peró, que en el fons la condició per ensenyar les llengües 
canacs és de ser bo en francés. Estrany, oi?

A aquest fet s’afegeix un problema de competències. Arran dels Acords 
de Nouméa hi ha dues administracions que topen Tuna amb Taltra, 
amb una gran desconfiança. Tenim per una banda el govern de Nova 
Caledónia i per altra banda les províncies de Nova Caledónia. A Nova 
Caledónia li correspon la competéncia pedagógica, peró la implantació 
i Taplicació dels programes pertoquen a cada provincia, la qual cosa 
explica la vigilància malaltissa entre els dos camps de competéncia.

El cas de Texperimentació citada anteriorment iMustra perfectament 
aquest fenomen. La Provincia Sud (Nouméa inclosa), on es concen
tra la meitat de la poblaciô, considera les llengües canacs més com 
un problema que no pas com un estri pedagôgic pertinent. Perqué 
si bé no s’ha dit encara que Tescola caledoniana estigués malalta, és 
de totes les escoles franceses aquella on els alumnes repeteixen més 
curs (hi ha qui parla fins i tot d’abús). Per tant, Tafer de les llengües 
canacs s’hauria pogut veure com una oportunitat per reflexionar so
bre el sentit de Tescola.

Cal saber que si al Curs Mitjà 2, equivalent a Tültim curs de primària 
en el sistema espanyol, el 60 % de la poblaciô és canac, al batxillerat

La Provincia Sud 
(Nouméa inclosa), 
on es concentra la 
meitat de la pobla
ció, considera les 
llengües canacs mé; 
com un problema 
que no pas com un 
estri pedagogie per 
tinent.
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el nombre de canacs es redueix a un 15 %. Aquest fet mereix que ens 
plantegem moites qüestions.

Deixem de banda, per un moment, la qüestió de Tescola com a lloc 
d’exclusió (SEGPA Secció d’Ensenyament General i Professional de 
la Universität).

Un altre mot, i no gens negligible, que suscita crispacions a les dues 
bandes és el mot cultura. Les expectatives dels canacs són impor
tants en aquest terreny. Per cultura entenem, aquí, civilització. Així, 
sovint sentim: “Sí, som a casa nostra i el mínim que poden fer els 
altres és observar i comprendre’ns.” El canac planteja la qüestió de 
Xaltre, de Xalteritat que invoca la neutralitat en nom de l’universal 
que posa Thome al centre del dispositiu i negligeix Thumá. La cultura 
canac a Tescola és de Tordre de la utopia o de la distópia?

Coincidim amb M. A. Essomba pel que fa a Texercici de la violència 
simbólica, que sovint es confon amb la violència institucional. Els 
canacs que detracten la presència de les seves llengües a Tescola criti
quen la desaparició de la cultura del contingut pedagógic. Aprendre 
la nostra llengua a Tescola contribueix d’alguna manera al bon fun- 
cionament d’aquesta? Aquí es fa evident el desordre que caracterit
za Tescola caledoniana. La qüestió identitària suscita constantment 
crispació i fins i tot frustració. El preámbul dels Acords de Nouméa, 
que posa la qüestió del canac al centre del dispositiu, genera força 
problèmes i, sobretot, força conflictes.

La violència simbólica — tot i que Texpressió violència institucional 
seria més precisa en aquest cas—  li ha passat al davant a la violència 
física. A poc a poc les tensions abans visibles s’esborren com per en- 
canteri. Sí, un procès de descolonització no és cosa fácil. La qüestió 
de Xalteritatxessoxgeix contínuament com per dir-nos que no podem 
viure sense Xaltre. Citaré Emmanuel Lévinas, que utilitzant el con
cepte “cara”, deia: “[davant] Xa, agafo la seva cara, i la travesso amb la 
mirada per poder afigurar-me-la” . Aquesta frase, que m’agrada molt 
i que m’he apropiat, permet mesurar tot el camí que cal recorrer. Les 
llengües canacs a Tescola constitueixen una intrusió del singular en 
el plural. F. Laplantine considerava que [’universal era com un parti
cularisme.

La cultura, i en aquest cas la cultura canac, segueix sent una espina 
clavada a la vida comunitària caledoniana, perqué el ciutadà canac 
està convençut que la seva cultura se situa dins Tesfera del que és
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possible, que \’a té tot l’espai que li pertoca. En el fons, són aqüestes 
concepcions del món les que es discuteixen en el marc de Tescola.

El carismàtic líder canac, Jean-Marie Tjibaou, parlava de “Tescola 
difícil” per mostrar les contradiccions de Tescola en un context co
lonial. Després de la signatura de TAcord de Nouméa vam pensar 
que el clima s’havia calmat, però els indicadors socials mostren, tot 
al contrari, que hi ha llum vermella. Les mutacions i la globalització 
afecten Nova Caledónia i contribueixen a la insatisfacció del poble 
canac.

La pau, tan esperada, és sobretot d’ordre económic (i: depèn del diàleg 
social ).

Per acabar, arribem al punt fonamental de les llengües canacs dins 
Tesfera política, o per dir-ho en altres termes: De quin espai parlem? 
De quina manera hi són representades les llengües? Hi ha una cosa 
que és ben clara: les llengües canacs estan excloses de Tesfera públi
ca. Inscrivint-les a Tescola les confinem en un espai connotar. Efecti
vament, el debat sobre Tàmbit privât i el public ha de merèixer tota 
la nostra atenció. Els autors dels articles precedents ja ho han dit: la 
qüestió dels espais és la que determina la validesa d’un procès de pau
0 d’una solució del conflicte. El reconeixement de la identitat canac,
1 ara em refereixo a la identitat política, passa inévitablement per la 
seva visibilitat, la seva audició, la seva percepció, el seu sentit.

L’escola, amb la seva gran tradició d’obertura, continuará privilégiant 
per molt temps el monóleg en detriment del diàleg. L’escola deslliga 
les llengües per trencar lligams i crear relacions. L’escola deslliga les 
llengües per fer parlar a una sola veu. Però quina? Espero no haver-me 
expressat en la “langue de bois”.
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Conclusions ¡ reptes de futur
José Antonio Fiores Farfán
Professor i investigador de Lingüística ai Centro de Investigación y Estudios 
Superiores en Antropologia Sodai de Mèxic

aquest llibre es 
cep el llenguatge 
n un nus essen- 
1 de la condició 
mana, amb la com- 
xitat de les seves 
inexions a tots 
s àmbits del món 
'ers en què vivim.

Aquest llibre tracta de la lingüística de la pau, és a dir, de la contribu
ció de la diversitat lingüística a la pau i del rol que té la pau en el man
teniment de la diversitat lingüística. Com bé sabem, aquest és un 
dels nostres interessos principals i una perspectiva característica de 
Ja ñlosoña de Linguapax i  que la singularitza. Desafortunadament, 
aquesta doctrina no és -a la práctica- una part important de l’agenda 
política de la majoria d’estats al món. La publicació d’aquest llibre 
valdría la pena si fos capaç de contribuir d’alguna manera a la millora 
de la visibilitat sobre la qüestió.

Si hom observa el contingut del llibre sembla, a primera vista, que els 
capitols fan una aportació nuMa o gairebé nuMa a Tenfocament de 
la lingüística de la pau. Aquesta, peró, no és pas la realitat. El debat 
sobre qüestions relatives a la lingüística de la pau té relació amb tots 
els temes que conté aquest llibre - i potser amb més i tot. Una de les 
qüestions més intéressants que sorgeix de la relació entre la gestió 
de la diversitat lingüística i la pau és, precisament, la percepció del 
llenguatge en si mateix. Les perspectives formais i reduccionistes de 
les llengües, dominants en la lingüística majoritària, tenen nombro
ses implicacions violentes sobre la naturalesa real de les llengües, la 
dels seus parlants, i sobre els usos del llenguatge humà. Lluny d’aixó, 
la lingüística de la pau abraça múltiples dimensions de les llengües 
que exigeixen una visió holística del llenguatge i de la diversitat lin
güística. Així dones, en aquest llibre es percep el llenguatge com un 
ñus essencial de la condició humana, amb la complexitat de les se
ves connexions a tots dels àmbits del món divers en qué vivim. Dit 
d’una altra manera, les visions del llenguatge que formen la columna 
vertebral dels capítols de La gestió de la diversitat lingüística i els 
processos de pau ens recorden que les llengües estan permanent- 
ment lligades a les complexes ecologies socioculturals, politiques i
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économiques a les quais estan inexorablement associades. Tal com 
va reconèixer la UNESCO temps enrere, el respecte i la promoció 
del multilingüisme és de facto un conductor important del benes
tar a les poblacions i, per tant, de la pau. De manera semblant, la 
superado del monolingüisme i la seva ideologia única, que ha estat 
-i encara és- una força activa per a Texclusió de determinades pobla
cions en benefici d’unes altres. Aquesta força s’expressa en forma de 
discriminació etnolingüistica i violència inevitable, sovint lligada al 
racisme, amb les corresponents conseqüències terribles.

La pau i la resolució de conflictes interessen cada cop més molts àmbits de 
les ciències socials. On més interessa, peró, és en Tàmbit de Tensenyament 
de Tanglès com a segona llengua, el qual és una branca de la lingüística 
aplicada que recentment ha rebut el nom de Nonkilling Lingüistics Gin- 
güistica no lingüicida). Tot i el creixement constant d’aquesta disciplina, 
encara hi ha molts temes a tractar i a implementar en la práctica, com 
ara la identificació, valoració, gestió i desenvolupament de la comunicació 
multilingüe; Tobertura d’espais perqué les llengües minoritáries puguin 
expressar tot el seu potencial; i la superado de la visió monolingüe de 
construcció de la pau a favor de la pau comunicativa multilingüe, la qual 
és una possibilitat gairebé inexistent en la resoludó de conflictes arreu del 
món, tal com ho demostren alguns casos exposats en aquest volum (el cas 
de Méxic, présentât per Embriz, i el de Sud-àfrica, exposât per Beukes). Si, 
com afirma Varennes, la majoria de conflictes armats al món d’avui són 
ètnics, el rol de la llengua en la seva resolució sovint és transcendental. 
Són, per tant, conflictes de carácter etnolingüístic. Consegüentment, no 
s’hauria de menystenir el potencial conflictiu del no reconeixement, per 
part dels estats, de les diferències lingüístiques i culturáis.

Varennes, dones, té raó quan ens recorda que la mala gestió de la diver
sitat lingüística duu al conflicte. 1 una de les principals formes de gestio
nar malament la diversitat lingüística no és només no reconèixer el dret 
de les llengües anomenades petites. Hi ha casos en qué, quan els estats 
es posen d’acord per promoure la diversitat cultural i donar-hi suport, 
és només un suport retóric: a la práctica, aquest reconeixement forma 
part d’una estratégia de legitimació davant determinades forces socials 
internes o la comunitat internacional que comporta, per exemple, un 
augment del control social o una garantía de finançament -Texemple 
descrit per Beukes sobre Sud-àfrica n’és una mostra.

Resulta paradoxal que es parli de defensar i promoure el multilingüisme 
emprant una única llengua que, a més a més, sempre és colonial. La 
comprensió de les diverses maneres de parlar, incloent-hi el vocabulari
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de la pau i la guerra de cada grup, pot influir de manera decisiva en la 
resolució de conflictes. És a dir, el respecte del dret a expressar-se en la 
própia llengua és fonamental per començar a realitzar la utopia de situar 
la diversitat lingüística en un marc centrât en els recursos, ja no basat en 
problèmes o, pitjor encara, en déficits. Aixi ens és possible imaginar un 
món més inclusiu i, en conseqüència, més just per a tothom.

Tal com iMustra aquest llibre, hi ha diversos àmbits en què cal una 
aproximació basada en la lingüística de la pau. Per començar a defi
nir un programa que implica un esforç tan immens, esmentaré un 
pareil de direccions que considero prioritàries. Una d’elles apunta 
al món académie. Els investigadors en lingüística i en ciències que 
s’hi relacionen tenen grans responsabilitats - i possibilitats, amb una 
mica de sort- davant les llengües del món, la majoria de les quais es
tan en més o menys grau de perill d’extinció. Tot i que ja fa un pareli 
de décades que hi ha més consciéncia de la nécessitât d’augmentar el 
nivell de compromis a Thora d’investigar aqüestes llengües i cultures 
i de contribuir a una ecologia sostenible de la diversitat lingüística, 
no és menys cert que s’hi continua aplicant un enfocament que en
cara afavoreix la diferenciació entre llengua i cultura. Un enfocament 
que reiñca les llengües gairebé exclusivament com a objectes de con- 
templació científica, escindint-les dels seus parlants dia rere dia. Dit 
d’una altra manera, la producció de coneixement sobre les llengües 
locals o llengües amenaçades encara està dominada per la perspecti
va lingüística majoritària. Seria possible fins i tot donar-hi el nom de 
“lingüística extractiva”, práctica vinculada a Theréncia colonial que 
encara predomina en les ciéncies socials. Aquesta herénda colonial 
es podria transformar mitjançant la participació activa dels parlants, 
la qual cosa provocaría la democratització en la producció i Tús del 
coneixement entre diversos sectors de la societat, la societat civil i 
els lingüistes. Aquesta visió s’aproxima, evidentment, a la visió de la 
lingüística de la pau o no lingüicida, defensada al llarg del llibre.

Una segona direcció apunta cap a un enfocament bottom-up (de baix a 
dalt) que no es limiti a encoratjar la promoció del multilingüisme només 
amb declaracions, sinó que obri vies per a Texpressió de les veus vives en 
tota la seva riquesa i complexitat. Així es fará el pas de la teoria a la prác
tica real, un pas que no queda exempt de diversos i grans dilemes. Per 
exemple, la superado de la discriminació lingüística no només implica el 
dret a parlar llengües diverses en esferes diferents, tant “modernes“ com 
“tradicionals”. Fins i tot quan es parla una única llengua, un enfocament 
comunicatiu pacific hauria de ser sensible i respectuós envers la diver-
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sitat de maneres de parlar dels diversos grups etnolingüístics. Pensem, 
per exemple, en els grups indigenes que parlen varietats de la llengua 
colonial sorgides a conseqüència del contacte entre llengües: els trets ca- 
ractenstics d’una llengua primera es transfereixen a una segona llengua 
posant de manifest, estils comunicatius o maneres de parlar diverses 
que romanen vinculades a identitats, valors o ideologies diferents. ‘Ser 
sensible a aquesta variació’ podria donar lloc a un enfocament aplicat, 
i sense prejudicis, de la lingüística de la pau i permetria la superació de 
malentesos culturáis i lingüistics aixi com de conflictes interétnics. Una 
contribució de gran importáncia que la sociolingüística va suggerir des 
del seu naixement, i que es traduiria en la possibilitat i fins i tot en el 
deure d’ampliar el seu àmbit d’influència més enllà de Teducació formai 
(posem per cas el conegut exemple dels panjabis a Londres estudiat per 
Jupps et al. 1982).

L’ef/705 comunicatiu dérivât de la lingüística de la pau s’hauria d’enfron- 
tar a aquest repte i a d’altres. Hauria de descentrar les seves visions de 
connotacions etnocèntriques que redueixen les pràctiques comunica- 
tives fins a abraçar-les en els seus propis marcs de referéncia i visions 
del món. Aixó significa que les nostres aproximacions occidentals -tipi- 
cament urbanes, de classe mitjana i cultes- sobre Taprenentatge i Ten
senyament de llengües hauran de tenir en compte altres mécanismes 
de socialització i de reproducció del coneixement cultural i lingüístic 
que no es limiten necessàriament a entorns institucionalitzats com ara 
Teducació formai o la práctica de Tescriptura alfabètica. Aixó implicaría 
obrir-nos a la riquesa orai i visual i a les possibilitats que proporciona el 
diàleg intercultural i multicultural. Dit d’una altra manera, la lingüística 
de la pau o no lingüicida hauria de superar els paràmetres etnocèntrics 
i permetre Texpressió de tantes maneres de concebre i viure la diversitat 
lingüística i cultural com sigui possible.

Aquest ethos es tradueix en una agenda on cal tenir en compte diver
ses qüestions addicionals. Una de les més destacadles i en la qual cal 
insistir té relació amb el fet d’exigir el respecte actiu per la diversitat 
cultural i lingüística que la majoria dels estats abonen a través de les 
seves declaracions. Cal articular un codi o codis de conducta en relació 
amb els terribles efectes de Taprovació de lleis estatals i internacionals 
relatives als drets dels pobles indigenes i la seva posterior no-imple- 
mentació. En aquest sentit, seria possible, necessària i recomanable 
Tadopció de mesures especifiques que garantissin la seva práctica dià- 
ria com a part de la responsabilitat dels estats. Ja és habituai sentir cri
tiques referides a la buidor de les paraules i els discursos: “només són
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paraules, mers discursos”. I és que la producció de paraules irrespon
sables i demagógiques té efectes a la societat en què es pronuncien, en 
primer terme per a la credibilitat de les institucions i, en segon terme, 
per a les poblacions que estan sotmeses a uns usos del llenguatge tan 
desafortunats i violents, que serveixen per exercir violència de carác
ter discursiu i no pas comunicació pacífica.

Així dones, des d’un enfocament bottom-up, el respecte del multilin
güisme hauria d’anar de la mà de la garantía dels drets humans fona
mentals. Tal com proposa Varennes, la correcta gestió de la diversitat 
lingüística serveix com a indicador del grau de desenvolupament d’un 
estat realment democràtic i modern. D’altra banda, la mala gestió de 
la diversitat lingüística permet la caracterització del fracàs de la demo
cràcia dels estats. Des d’aquest punt de vista, la intel-ligència i la capa
citat d’un Estat de gestionar bé la seva diversitat lingüística no només 
contribueix a la cohesió social i la consecució de pau: en alguns casos, 
una comprensió total de la diversitat lingüística pot contribuir a una 
gestió sostenible de la biodiversitat, atès que gran part del coneixement 
biocultural està lingüísticament codificat. El lligam existent, però, entre 
llengua i drets humans hauria de garantir la gestió ètica d’aquesta in
formació codificada lingüísticament. Aixó comportaría protegir el dret 
dels pobles indigenes a fer un ús sostenible i raonable dels seus pro
pis recursos naturals, alhora que l’Estat es compromet a no fer un abús 
dels seus recursos i pràctiques habituais. També hauria d’incorporar la 
igualtat d’accés a oportunitats (per exemple de carácter económic) i la 
participació activa en els processos de decisió que tinguin relació amb els 
territoris dels pobles indigenes, a més de gaudir del dret a l’ús informât, 
independent i autónom dels propis recursos.

Si el respecte per la diversitat lingüística és un requisit per a la pau, i 
els drets lingüístics són un aspecte fonamental de la vida humana en 
harmonía, aquests principis no només haurien de prevaler a la política 
estatal -com dèiem, més enllà de grans declaracions-, sinó que hau
rien d’ésser presents a totes les nostres pràctiques diàries. Si com a 
investigadors -i certament la majoria dels autors d’aquest volum són 
académies- estem compromesos amb la lingüística de la pau, hauríem 
d’intentar trobar maneres de superar les pràctiques colonials respecte 
a la manera de fer recerca a les nostres institucions. Cai que promo- 
guem sistemes més democràtics de producció de coneixement, alhora 
que hi encabim la promoció de la diversitat lingüística.

Totes aqüestes qüestions tenen relació, óbviament, amb la connexió en
tre llengua i poder. Si la intenció és superar el nivell retóric declaratiu en
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la defensa de la diversitat lingüística, primer cal que trobem maneres 
concretes i tangibles d’acollir i promoure el multilingüisme. Així, contri- 
buirem a l’empoderament de les llengües minoritáries -i, per tant, dels 
seus parlants-, no pas com a gest paternalista, sinó amb la finalitat de 
garantir la participació activa i crítica dels actors mateixos. Alguns mé
canismes ütils en aquest sentit inclourien activitats i activistes orientats 
cap a un reconeixement real pràctic dels drets lingüistics com a drets hu
mans fonamentals. Negar la importáncia de rebre educació en la llengua 
primera, limitar la Ilibertat d’expressiô a la llengua oficial colonial, negar 
el dret dels infants a jugar i esbargir-se en la seva llengua própia, o negar 
el dret de diferents coMectius a resar-hi; tots són mécanismes diferents 
— més o menys indirectes—  de discriminació i exclusió que poden dur 
a Temergència de conflictes interétnics.

Tots aquests reptes exigeixen un canvi de perspectiva en la genera
ció de politiques lingüistiques més sostenibles arreu del món, que 
donin lloc a bones pràctiques per a la defensa i promoció efectiva de 
la diversitat lingüística del planeta. Tal com proposa aquest llibre, 
Tagenda de la lingüística de la pau podria anar més enllà. L’organitza
ciô de conferències i la producció de publicacions i de materials muT 
tilingües conjuntament amb els parlants de les llengües - in situ, en 
consonància amb les seves realitats especifiques-, trobar maneres de 
sensibilitzar els estats i demanar-los respecte pels drets lingüistics, 
i moites altres formules possibles que reclamen treballar imagina- 
tivament per la diversitat biocultural, tot aixó pot tenir un impacte 
positiu sobre el futur de les llengües i cultures del món.Afortunada- 
ment, la doctrina i la filosofia de Linguapax van en consonància amb 
aquests esforços.
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Aquest Uibre contribueix a debatre la relació entre la diversitat 
lingüística, els processos de pau i la prevenció de conflictes, 
un camp nou en les ciències del llenguatge que, suscinta- 

ment, s’ha deflnit com a lingüística de la pau. Els diversos autors 
palesen la nécessitât que la qüestió de la diversitat lingüística ocu
pi el lloc que li correspon en els débats de les ciències contemporà
nies i en les politiques dels estats respecte de les seves poblacions 
minoritzades, mitjançant entre d’altres, el desplegament dels drets 
lingüistics. Uns drets que tot i ser consagrats a les diverses legis
lacions nacionals i internacionals, poques vegades s’implementen i 
es gestionen adequadament, la qual cosa posa de manifest la pre- 
carietat de les democràcies i porta a l’esquerdament de la pau i de 
la justicia social, tal com el llibre documenta feaentment. Aquesta 
obra en el seu conjunt té la rara virtut de desenvolupar una mirada 
holística de la diversitat lingüística que reivindica els seus parlants 
des d’una perspectiva transdisciplinària, demostrant les seves 
connexions en diferents àmbits de la societat, allunyant-la de les 
perspectives reduccionistes que han caracteritzat l’abordatge dels 
fenómens del llenguatge. Les contribucions aportados cobreixen un 
ampli espectro geogràfic i temàtic, inclouen països d’Àfrica, Améri
ca, Asia i Europa, i tracten qüestions com ara l’educació entre pobla
cions indigenes, el dret consuetudinari, el vincle entre la llengua i 
elterritori, la construcció de la identitat nacional, entre altres, totes 
elles fonamentals per a l’avenç d’una agenda més comprensiva res
pecte de la complexitat de l’ecologia humana, on es faci visible la 
diversitat lingüística i la seva connexió amb la pau i la resolució de 
conflictes.
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