
◆ M Ó N ◆8
A V U I

diumenge

2 de maig del 2004

H I S T Ò R I C A A M P L I A C I Ó D E L A U N I Ó E U R O P E A

La minoria russa de
Letònia reclama els
seus drets
Uns 20.000 russos
residents a Letònia van
exigir ahir a Riga la
protecció dels seus drets i
van protestar contra la
reforma educativa que
preveu incrementar l’ús
del letó a l’escola. Un 30%
de la població letona està
formada per descendents
de russos instal·lats en
aquesta República bàltica
per l’anterior règim
soviètic amb l’objectiu de
diluir la identitat
nacional letona. Riga
dificulta la
nacionalització dels
russos, que seguiran
necessitant visats per
treballar o viatjar per la
UE.

Polònia demana
l’adhesió d’Ucraïna i
els Estats balcànics
Hores després només que
el seu país entrés a la UE,
el president de Polònia,
Aleksandr Kwasniewski,
va demanar ahir a la Unió
que no tanqui les portes
als Estats que queden a
l’est de la seva frontera, en
al·lusió a Ucraïna i els
països balcànics.

Giscard insta França a
un referèndum sobre
la Constitució europea
El president de la
Convenció encarregada de
redactar el projecte de
Constitució europea,
Valéry Giscard d’Estaing,
va lamentar ahir que el
cap d’Estat francès,
Jacques Chirac, no s’hagi
pronunciat encara a favor
de la ratificació per
referèndum a França del
text constitucional de la
UE. Giscard va suggerir
que n’hi hauria prou que
la Constitució fos
ratificada per una majoria
de ciutadans europeus
perquè fos aprovada.

El comissari Patten no
exclou succeir Prodi
El comissari de Relacions
Exteriors de la UE, el
britànic Chris Patten, no
va descartar ahir la
possibilitat de rellevar
Romano Prodi al
capdavant de l’executiu
comunitari quan expiri el
mandat de l’italià a
l’octubre. Els líders
europeus han d’escollir un
candidat per al càrrec al
juny, després de les
eleccions al Parlament
Europeu, i, de moment, no
hi ha cap nom que susciti
el consens.
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Els primers ministres d’Hongria i Àustria obrint ahir la frontera comuna de Sopron Pusta

Una inversió
de futur

Els hongaresos confien en els
beneficis de l’adhesió però en
temen els efectes a curt termini

Dani Madrid
S E R V E I E S P E C I A L

BUDAPEST

D
es de la matinada
d’ahir, l’entrada
al Városliget, el
parc més gran de
Budapest, la pre-

sideix un monumental re-
llotge de 60 tones de pes fet
de granit vermell i ferro. És la
Roda del Temps, l’únic monu-
ment aixecat a la UE amb
motiu de l’ampliació a 25
membres. És una peça 100%
europea, concebuda a Hon-
gria però de tecnologia eslo-
vaca i feta per escultors itali-
ans. La seva inauguració, la
mitjanit de divendres, va
marcar el començament de
dues intenses jornades de ce-
lebració arreu del país, pen-
sades per tornar a portar als
hongaresos la il·lusió d’entrar
a la Unió, 10 anys després
d’haver-ne fet la petició for-
mal d’ingrés.

La llarga nit de divendres a
dissabte, tenyida de focs d’ar-
tifici i amb l’ Himne a l’alegria
de fons, va congregar prop de
100.000 persones a la plaça
dels Herois, la mateixa on va
començar el cruent aixeca-
ment estudiantil de Budapest
l’any 1956. La majoria dels
congregats eren aquest cop
turistes. La nit no acompa-
nyava i tampoc els ànims.
Malgrat els esforços del go-
vern per revitalitzar l’esperit
proeuropeista, la població ha
mostrat la seva apatia davant
del que molts consideren una
inversió de futur, d’un futur
llunyà, però que els costarà
molt cara a curt termini.

“La gent veu l’entrada a la
Unió Europea com l’única
opció, com una decisió que
no té alternativa. Això els ha
portat a resignar-se, però en
el fons saben que és el que els
convé”, explica Sándor, un
assessor de l’SZDSZ, el partit
liberal hongarès, quarta força
política i màxim defensor de
l’entrada d’Hongria a la Unió.

FESTES SOBRE ELS PONTS
El seu partit ha aprofitat

l’ambient festiu del cap de
setmana per sortir al carrer a
fer campanya tot pensant en
les properes eleccions euro-
pees del mes de juny, en què
es tem una participació bai-
xa, per sota del 40%, sem-
blant a la que hi va haver en
el referèndum en què els
hongaresos van dir sí a entrar
a la Unió. A tenor de la mul-
titud de persones que s’han
acostat al vaixell llogat per
l’SZDSZ sobre el riu Danubi, l’interès pot
anar creixent. La situació de
l’embarcació era estratègicament
perfecta: just entre dos dels grans ponts
que uneixen les dues meitats de la ciutat,
Pest i Buda. I és que el govern del primer
ministre Péter Medgyessy ha volgut
concentrar totes les celebracions al
voltant dels ponts, especialment
decorats per a l’ocasió. No només a
Budapest, sinó també a la resta del país. A
la capital, el pont de la Independència ha
estat durant 48 hores convertit en un
immens prat d’herba i en un improvisat
pati per als milers i milers de criatures que

durant tota la jornada de dissabte van
omplir els carrers de la ciutat. El dia,
aquest cop, acompanyava. “Per al meu fill
això de la UE serà molt natural, però per
a nosaltres... em sembla que no ens hi
podrem acostumar mai”, comenta Gábor
amb la seva filla de tres anys sobre les
espatlles. Li fa por l’arribada de l’euro, tot
i que no és prevista fins al 2008, i la
competència amb els països veïns.

La pujada dels preus preocupa
especialment les generacions més grans.
S’ha convertit en un tema de debat diari al
cèntric mercat de Nagycsarnok i ahir era
el tema estrella de la manifestació pel Dia

del Treball, que a primera hora
del matí va reunir unes
dues-centes persones a
Andrássy út, llarga avinguda
que des de fa dies està plena de
banderes europees. El lema de
la marxa: Per una Europa més
social. Rere els seus passos,
voluntaris transformaven
Andrássy út en l’avinguda
d’Europa. Muntaven a
corre-cuita dues dotzenes de
bancs, un per a cada país de la
Unió, dissenyats per acostar els
nous socis d’Hongria a la
població; per fer notar que les
diferències no són tan grans
malgrat que molts ciutadans es
considerin membres de segona.

Així, entre la informació que es podia llegir
al banc espanyol hi figuraven les llengües
parlades: català, castellà, basc, gallec i...
romaní, la llengua de la comunitat gitana,
que a Hongria representa un alt
percentatge de la població. Malgrat els
tímids esforços del govern, els gitanos
viuen allunyats del progrés econòmic i de
les millores socials que ha viscut Hongria
en els darrers anys.

Precisament la discriminació, el racisme
i la violència són alguns dels conceptes que
simbòlicament els hongaresos han llançat
a les escombraries abans d’entrar a la Unió
en una original proposta del govern.


