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คำ�นำ�
การบริหารเมืองพหุวัฒนธรรม
ในความเติบโตของสังคมไทยนั้น แนวคิดในเรื่องของ “การบริหาร
เมือง” (city management) ไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป เพราะด้านหนึ่ง
“ความเป็นเมือง” (urbanization) เกิดขึ้นในหลายพื้นที่ของประเทศไทย
และขณะเดียวกันเมืองที่เกิดขึ้นเหล่านี้ก็มีความเป็น “เมืองสมัยใหม่”
(modern cities) อีกด้วย ดังจะเห็นได้ถึงความเป็นเมืองใหญ่ที่ทันสมัย
ในหลายๆ จังหวัดของประเทศไทย
แต่ความเป็นเมืองที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนั้น ถูกทับซ้อนด้วยเรื่อง
ที่นักการเมืองอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจมากนักก็คือ เมืองหลายๆ เมืองไม่
ว่าจะเป็นในไทยหรือในหลายๆ ประเทศมีบริบทของความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของความเป็นเมือง สภาพเช่นนี้ทำ�ให้เกิดคำ�ถาม
โดยตรงว่า จะบริหารเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างไร ?
เป็นไปได้หรือไม่ว่าคำ�ตอบในกรณีนี้อาจจะเป็นส่ิงที่จะต้องนำ�มา
ประยุกต์ใช้กับพื้นที่ของเมืองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยในอนาคต
กล่าวคือ ถ้าเรายอมรับว่าความเป็นเมืองในพื้นที่ดังกล่าวมีปัจจัยสำ�คัญ
ประการหนึ่งทับซ้อนอยู่ด้วย ซึ่งก็ได้แก่ ความเป็นพหุวัฒนธรรมของชีวิต
สังคมที่ดำ�รงอยู่คู่ขนานกับการเติบโตของเมือง อันทำ�ให้เกิดโจทย์ทางการ
บริหารที่สำ�คัญก็คือ การบริหารจัดการเมืองที่มีความเป็นพหุวัฒนธรรมจะ
ทำ�อย่างไร ?
ถ้ า เรายั งไม่ ส ามารถตอบคำ � ถามเช่ น นี้ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรมแล้ ว
บางทีเราอาจจะต้องยอมมองออกไปนอกประเทศไทย และหนึ่งในตัวแบบ
ที่เราน่าจะลองพิจารณาด้วยความสนใจก็คือ ตัวแบบของ “เขตปกครอง
พิเศษ” ของประเทศอิตาลี ดังเป็นที่รับรู้กันว่าอิตาลีเป็นประเทศหนึ่งที่
มีการจัดแบ่งพื้นที่ออกเป็นเขตปกครองพิเศษหลายเขต ซึ่งหนึ่งในพื้นที่
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เหล่านั้นได้แก่ “ทีโรลใต้” (South Tyrol)
ทีโรลใต้มีประวัติศาสตร์มายาวนานพอสมควรในบริบทของการต่อสู้
กับรัฐบาลกลางที่โรม และมีบางช่วงเวลาที่การต่อสู้ดังกล่าวถึงขั้นมีการใช้
อาวุธ แต่ความรุนแรงก็ไม่ได้ขยายตัวอย่างกว้างขวาง (เมื่อเปรียบเทียบ
กับกรณีภาคใต้ไทยในปัจจุบัน) จนในที่สุดการต่อสู้ก็ยุติลง และยุติด้วยการ
ยอมรับในความแตกต่างระหว่างคนเยอรมันที่เป็นเจ้าของพื้นที่ คนอิตาลี
ซึ่งถูกผลักดันจากรัฐบาลกลางให้เข้ามาเป็นผู้อยู่อาศัยร่วม และทั้งยังมีคน
ละตินที่อาศัยอยู่แต่เดิมอีกด้วย
จนในที่สุดเมืองโบลซาโนในภาษาอิตาลีหรือเมืองโบเซนในภาษา
เยอรมัน ก็ถูกเปลี่ยนจากเมืองแห่งความขัดแย้งให้กลายเป็นเมืองของการ
อยู่ร่วมกันของคน 3 วัฒนธรรม (เยอรมัน อิตาลี และละติน) และกลาย
เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำ�คัญของอิตาลีในปัจจุบัน
ถ้ า ที โ รลใต้ เ ป็ น ตั ว แบบให้ เ ราคิ ด ถึ ง อนาคตของเมื อ งในจั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้ ก็อาจจะเป็นคำ�ตอบที่มีคำ�เตือนว่า เราต้องคิดเรื่องเช่นนี้ด้วยความละเอียดอ่อนเป็นอย่างยิ่ง เพราะเมื่อ พลโท ดร. พีระพงษ์
มานะกิจ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาปัญหาสามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ของสำ�นักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ
โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ตัดสินใจเลือกเดินทางไป
ดูงานการบริหารสื่อในเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เมืองโบลซาโน/โบเซนนั้น พวกเราได้รับรู้บทเรียนและข้อคิดหลายๆ อย่าง โดย
เฉพาะในเรื่องของการทำ�สื่อวิทยุและโทรทัศน์ของเมืองที่มีมากกว่า 1 ภาษา
หรือมากกว่า 1 วัฒนธรรม ซึง่ ประเด็นนีถ้ อื ว่าเป็นภารกิจโดยตรงของ กสทช.
นอกจากนี้ตัวอย่างของความสำ�เร็จในกรณีทีโรลใต้เช่นเมืองโบลซาโน/โบเซนนั้น ถูกถือว่า “ตัวแบบ” ที่สหภาพยุโรปสามารถเสนอขายใน
การแก้ปัญหาสำ�หรับพื้นที่ที่มีความขัดแย้งทางวัฒนธรรม และแม้ปัจจุบัน
เราอาจจะพบว่าเกิดการ “สวิงกลับ” เพราะเร่ิมมีการเคลื่อนไหวของกลุ่ม
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ปลดปล่อยที
โรลใต้ภายใต้คำ�ขวัญ “ทีโรลใต้
				
ไม่ใช่อิตาเลียน” แต่ก็ปฏิเสธ
ไม่ได้ว่าส่ิงที่ดำ�รงอยู่นั้นยังสามารถเป็นข้อคิดให้แก่สังคมไทยได้ เพราะการ
เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นยังอยู่ในวงจำ�กัด และยังไม่ขยายตัวไปจนเกิดอาการ
สุดโต่งด้วยการจับอาวุธเข้าต่อสู้กับรัฐบาลกลางที่โรม (เช่นในกรณีภาคใต้
ไทย)
ดั ง นั้ น จุ ล สารฉบั บ นี้ จึ ง เป็ น การนำ � เสนอเรื่ อ งราวของ “ที โ รลใต้” โดยโครงการความมั่นคงศึกษาได้รับความอนุเคราะห์จาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ มะเนาะ ยูเด็น ซึง่ ได้แปลเอกสารเรือ่ ง การปกครองตนเองของ
ทีโรลใต้ ซึง่ เขียนโดย ศาสตราจารย์ แอนโทนี อัลค็อก แห่ง University of
Ulster. ไอร์แลนด์เหนือ (พฤษภาคม 2544) และในฐานะของบรรณาธิการ
ผมนอกจากจะต้ อ งขอขอบพระคุณอาจารย์มะเนาะอย่ า งมาก ที่ ไ ด้ ช่ ว ย
ถ่ายทอดเรื่องนี้เป็นภาษาไทยให้พวกเราได้อ่านกันอย่างกว้างขวางแล้ว ผม
ต้องขอขอบคุณพลโท ดร. พีระพงษ์ อย่างมาก ในฐานะประธานของคณะอนุกรรมการฯ ที่ได้ให้โอกาสผมไปดูสถานการณ์จริงที่เมืองโบลซาโน/
โบเซน เพราะเป็นเมืองที่ได้ยินอยู่เสมอถึงความเป็นหนึ่งใน “เมืองพหุวัฒนธรรม” ของยุโรป
ฉะนั้นโครงการฯ จึงหวังอย่างย่ิงว่า จุลสารเล่มนี้จะช่วยให้เราเห็น
ถึงตัวแบบจากกรณีของยุโรป ซึ่งเราอาจจะไม่คุ้นเคยเท่าใดนัก แต่ก็เชื่อว่า
เรือ่ งราวเช่นนีจ้ ะเป็นประโยชน์และเป็นข้อคิดสำ�หรับการบริหารจัดการเมือง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยในอนาคต
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ศาสตราจารย์แอนโทนี อัลค็อก (เขียน)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มะเนาะ ยูเด็น (แปล)
ï แนะนำ�ประวัติศาสตร์ ï

1. ทีโรลใต้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของอิตาลีได้อย่างไร
ปั ญหาวั ฒ นธรรมของชนกลุ่ ม น้ อ ยในยุ โ รปมั ก จะประทุ ขึ้ น จาก
เหตุผลหลายอย่าง อาจจะเกิดขึ้นเมื่อวัฒนธรรมใหญ่ที่ครอบคลุมอยู่ใน
รัฐพยายามจะทำ�ลายวัฒนธรรมอื่นในรัฐนั้น หรือเมื่อมีคำ�ตัดสินจากการ
เจรจาสันติภาพ รัฐที่ได้รับดินแดนเพิ่มเข้ามามีประชากรที่มีวัฒนธรรม
อื่ น เป็ น จำ � นวนมาก ในกรณี ห ลั ง นี้ อนาคตจะเป็ น อย่ า งไรขึ้ น อยู่ กั บ
ทัศนคติของรัฐต่อวัฒนธรรม (หรือหลายวัฒนธรรม) ที่ตนได้รับเข้ามา
อาจจะดำ�เนินนโยบายปรองดองให้วัฒนธรรมใหม่ดำ�รงอยู่และเจริญขึ้น
เหมือนยังอยู่กับดินแดนวัฒนธรรมเดิม หรือจะกลัวว่าชนกลุ่มน้อยที่ถูก
แยกมาจะยังมีความรู้สึกผูกพันกับดินแดนวัฒนธรรมเดิม จะก่อความ
วุ่นวายอยู่ไม่หยุดหย่อนเพื่อกลับไปรวมกันใหม่เป็นภัยต่อบูรณภาพของ
รัฐ จึงเป็นเหตุให้มีนโยบายครอบงำ� กดขี่ กลืนชาติ หรือแม้กระทั่ง
เนรเทศ คำ�ตอบจะขึ้นอยู่กับว่าชนกลุ่มน้อยจะสามารถควบคุมขอบเขต
และทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของตนได้แค่
ไหน มากกว่ารัฐและวัฒนธรรมของคนส่วนใหญ่จะเป็นผู้กำ�หนด
ประวัตศิ าสตร์ของทีโรลใต้ในศตวรรษที่ 20 เป็นเรือ่ งการดิน้ รนเพือ่

การปกครองตนเองของทีโรลใต้

1

ให้ได้รับสิทธิปกครองตนเองของประชากรที่พูดภาษาเยอรมัน ซึ่งเดิมมี
ราว 225,000 คน (ปัจจุบนั ราว 287,000 คน) และพูดภาษาละตินราว 10,000
คน (ปัจจุบนั 18,500 คน) ทีไ่ ด้รว่ มอาศัยเป็นปึกแผ่นอยูใ่ นมาตุภมู มิ าหลาย
ศตวรรษ นับเป็นร้อยละ 72 ของพลเมืองในเขตนั้นในปัจจุบัน (แม้ว่า
จะเป็นเพียงร้อยละ 0.5 ของพลเมืองอิตาลี) สิทธิปกครองตนเองที่
เรี ย กร้ อ งก็ เ พื่ อให้ ก ลุ่ ม ชนสามภาษาในที โ รลใต้ ไ ด้ ดำ � รงชี วิ ต อยู่ อ ย่ า ง
กลมกลืนกัน ได้พัฒนาวัฒนธรรมของตน ไม่เป็นภัยคุกคามต่อกันหรือ
ต่ อ รั ฐ อิ ต าลี ทั้ ง จะเป็ น สะพานเชื่ อ มประสานระหว่ า งประชากรที่ พู ด
ภาษาเยอรมัน ภาษาละติน และภาษาอิตาเลียนในสหภาพยุโรปได้ด้วย
การดิ้นรนต่อสู้นี้บางครั้งใช้วิธีรุนแรง แต่บทเรียนที่ได้รับเมื่อมองใน
แง่การรักษาอัตลักษณ์ ภาษา ดินแดน ความมั่นคงของอาณาเขต และ
การกำ � หนดอนาคตของตนเองแล้ ว ทำ �ให้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ เ ขตปกครอง
ตนเองที โ รลใต้ เ ป็ น ตั ว อย่ า งที่ โ ดดเด่ นในการแสวงหาทางออกของ
ปัญหาในที่อื่นๆ ของยุโรปที่ชุมชนถูกแบ่งแยกด้วยวัฒนธรรม
จากสนธิ สั ญ ญาแซงต์ แยร์ แ ม็ ง ภายหลั ง สงครามโลกครั้ ง
ที่ 1 อิตาลีได้รับดินแดนจากออสเตรีย ไม่ใช่เฉพาะเขตเทร็นโต้้ ที่มี
ชาวอิตาเลียนเป็นชนส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังได้รับในเขตทีโรลของราชอาณาจักรออสเตรียส่วนที่อยู่ทางใต้ของช่องเขาเบรนเนอร์ พลเมืองของ
ทีโรลร้อยละ 86 พูดภาษาเยอรมัน ร้อยละ 4 เป็นชาวละติน ร้อยละ 3
เป็นชาวอิตาเลียน นอกนั้นเป็นชาวต่างชาติหรือพูดภาษาอื่น แต่อิตาลีก็
อ้างว่าชาวต่างชาตินั้นที่แท้ส่วนใหญ่ก็เป็นชาวอิตาเลียน
ชาวออสเตรียและชาวทีโรลทั้งที่อยู่ด้านเหนือหรือด้านใต้ของ
ช่ อ งเขาเบรนเนอร์ เห็ น ว่ า การยกดิ น แดนที โ รลใต้ ไ ปเป็ น ของอิ ต าลี
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นั้นเป็นการไม่ยุติธรรมอย่างยิ่ง ประการแรก แนวคิดนำ�ของที่ประชุม
สันติภาพที่ปารีสในปี 1919 ภายใต้อิทธิพลของประธานาธิบดี วูดโรว์
วิลสัน แห่งสหรัฐอเมริกา คือการกำ�หนดอนาคตของตนเอง แต่ก่อนหน้า
นั้น ในสุนทรพจน์ที่โด่งดังเรื่องสันติภาพที่ยุติธรรม วิลสันได้กำ�หนด
เงื่อนไขไว้ 14 ข้อ โดยในข้อที่ 14 กล่าวว่า “จะต้องมีการปรับปรุง
เขตแดนของอิ ต าลี เ สี ย ใหม่ ต ามแนวที่ เ ห็ น ได้ ชั ด ตามเส้ น แบ่ ง ทาง
เชื้อชาติ” สำ�หรับชาวออสเตรียและชาวทีโรลแล้ว เส้นเขตแดนระหว่าง
ทีโรลใต้ที่ประชาชนส่วนใหญ่พูดภาษาเยอรมัน กับเทร็นโต้้ที่ประชาชน
ส่วนใหญ่พูดภาษาอิตาเลียนนั้น เห็นได้ชัด เส้นนี้จะอยู่ที่ช่องเขาซาเลิร์นจอร์จ ทางตอนใต้ของเมืองโบเซน/บอลซาโน
แต่ในที่ประชุมสันติภาพ ฝ่ายอิตาลีประกาศว่าจะไม่ผูกพันกับ
เงื่อนไข 14 ข้อนั้น ยิ่งกว่านั้น เพื่อระงับปัญหาเรื่องการได้ดินแดนเพิ่ม
โดยขัดกับเจตนารมณ์ของประชาชนส่วนใหญ่ในดินแดนนั้น ฝ่ายอิตาลี
อ้างว่าในแง่ภูมิศาสตร์ทีโรลใต้กับเทร็นโต้้เป็นผืนดินเดียวกัน พลเมือง
ชาวอิตาเลียนในเทร็นโต้้มีมากกว่าพลเมืองเยอรมันในทีโรลใต้ พื้นที่ทั้ง
หมดเป็นเวเนเซีย ตริเด็นติน่า จึงมีชาวอิตาเลียนมากกว่า ดังนั้นจึงต้อง
เป็นอิตาลี
การได้ดินแดนเทร็นโต้้พอจะรับได้ แต่ทำ�ไมฝ่ายอิตาลีจึงต้องการ
ได้ทีโรลใต้ด้วยเล่า อิตาลีมีคำ�ตอบ 3 ประการ ประการแรก ในทาง
ยุทธศาสตร์แนวเทือกเขาแอลป์ที่ช่องเบรนเนอร์จะเป็นปราการธรรมชาติ
ดีกว่าที่ใดๆ ทางใต้ลงมา เหตุผลประการที่สองเป็นด้านการเมืองและ
ภูมิศาสตร์ประกอบกัน กล่าวคือ อิตาลีมีเส้นเขตแดนธรรมชาติ โดยแนว
ช่องเขาเบรนเนอร์นั้นเป็นส่วนหนึ่ง เพราะอยู่บนเทือกเขาแอลป์ที่เป็น
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สั น ปั น น้ำ � ระหว่ า งทะเลดำ � ด้ า นหนึ่ ง กั บ ทะเลอะเตรี ย ติ ก อี ก ด้ า นหนึ่ ง
ประการที่สาม มีนักชาติพันธุ์วรรณาชาวเทร็นโต้้ชื่อ เอ็ตตอเร โตโลเมอิ
อ้างว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ในทีโรลใต้ที่พูดภาษาเยอรมัน ไม่ได้สืบเชื้อสายมาจากชาวเยอรมันที่อพยพเข้ามายังดินแดนนี้หลังจากอาณาจักรโรมัน
ล่มสลายในศตวรรษที่ 5 แต่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษก่อนเยอรมัน แต่
ถูกทำ�ให้เป็นเยอรมันผ่านทางการบริหาร ศาสนา และระบบโรงเรียน โดย
ผู้พูดภาษาเยอรมันที่ครอบงำ�มานานหลายศตวรรษ เพราะฉะนั้นประชาชน
เหล่านี้จึงควรได้รับการปลดปล่อยให้กลับไปสู่วัฒนธรรมของตน โตโลเมอิสามารถค้นชื่ออิตาเลียนของสถานที่และแหล่งธรรมชาติในทีโรลใต้
ได้โดยอาศัยคำ�ภาษาละตินเก่าๆ ทางศาสนา
ในระยะสามปีแรกหลังสงคราม มีการถกปัญหากันระหว่างรัฐบาล
อิตาลีกับผู้นำ�ทางการเมืองของทีโรลใต้ว่าทีโรลใต้ควรจะปกครองอย่างไร
แต่ก่อนที่จะตกลงว่าชาวทีโรลใต้อยู่ในอิตาลีอย่างไร การเจรจาก็ยุติลง
กะทันหัน เมื่อรัฐบาลประชาธิปไตยของอิตาลีถูกรัฐบาลฟาสซิสต์ ที่นำ�
โดยเบนิโต มุสโส-ลินี เข้ามาแทนในเดือนตุลาคม 1922
2. รัฐบาลฟาสซิสต์พยายามจะกลืนชาติชาวทีโรลใต้
นโยบายของรัฐบาลฟาสซิสต์ต่อชาวทีโรลใต้รวมทั้งชนกลุ่มน้อย
ทางวัฒนธรรมอื่นๆ คือ นโยบายกลืนชาติ และผู้ที่ได้รับเลือกให้ทำ�งาน
นี้ทำ�งานนี้ก็คือ โตโลเมอิ นั่นเอง
ภาษาอิตาลีเป็นภาษาราชการเพียงภาษาเดียว หน่วยงานสาธารณะ
ทุกแห่ง องค์กรต่างๆ ของรัฐ หอการค้า หน่วยงานสาธารณสุข และ
สถาบันการศึกษา จะต้องใช้ภาษาอิตาลีเพียงอย่างเดียว ผู้ที่ไม่สามารถ
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พูดหรือเขียนภาษาอิตาลีถึงระดับมาตรฐานที่ต้องการจะถูกปลดออกจาก
ตำ�แหน่ง เจ้าหน้าที่ ครูอาจารย์ และผู้เชี่ยวชาญวิชาชีพชาวอิตาลีจะเข้า
ทำ�งานแทน คดีต่างๆ ในศาลจะไต่สวนเป็นภาษาอิตาลีเท่านั้น เอกสาร
ต่างๆ ต้องเป็นภาษาอิตาลีเท่านั้นที่เชื่อถือได้ ผู้ที่ไม่เข้าใจภาษาอิตาลีจะ
เป็นลูกขุนไม่ได้ ชาวทีโรลใต้จะใช้ภาษาเยอรมันไม่ได้ ไม่ว่าจะพูดหรือ
เขียน ทนายความจะกล่าวกับลูกความในศาลเป็นภาษาเยอรมันไม่ได้ จะ
ต้องใช้ล่ามซึ่งลูกความจะต้องจ่ายค่าจ้างเอง เครื่องหมายและข้อความ
ตามสถานที่สาธารณะ หรือส่วนบุคคลและชื่อสถานที่ต่างๆ หรือสถาน
ที่ทางภูมิศาสตร์ในทีโรลใต้ที่เป็นภาษาเยอรมันจะต้องเปลี่ยนเป็นภาษา
อิตาลี โดยเฉพาะชื่อ ชุดทีรอล หรือที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคำ�ว่าทีรอล เป็น
สิ่งต้องห้ามในโรงเรียนประถมศึกษาจะสอนด้วยภาษาอิตาเลียนเท่านั้น
แม้ว่าการเทศน์จะใช้ภาษาเยอรมันได้ก็ตาม จนกระทั่งถึงปี 1934 จึงให้
เรียนภาษาเยอรมันได้ แต่ในฐานะภาษาต่างประเทศเท่านั้น ในระหว่าง
นั้นเด็กชาวทีโรลใต้จะเรียนภาษาเยอรมันได้ก็ในโรงเรียน “อุโมงค์ลับ”
อย่างเดียว รัฐบาลฟาสซิสต์มองว่าโรงพิมพ์ภาษาเยอรมันของท้องถิ่น
ทีโรลใต้เป็นเครือ่ งมือให้เกาะกลุม่ กันเหนียวแน่น จึงได้สัง่ ปิดหนังสือพิมพ์
เสีย หากจะเปิดอีกครั้งก็ต้องให้รัฐบาลควบคุมเนื้อหา หนังสือพิมพ์ที่ใกล้
ชิดกับศาสนาโรมันคาทอลิกเท่านั้นที่มีอิสระอยู่บ้าง การรับฟังวิทยุกระจาย
เสียงจากออสเตรีียหรือเยอรมนีเป็นสิ่งต้องห้ามเด็ดขาด ชาวทีโรลใต้ที่
มีนามสกุลแปลงมาจากภาษาอิตาเลียนหรือละตินจะต้องเปลี่ยนกลับไป
เป็นคำ�เดิม ผู้ที่จะตัดสินว่าชื่อสกุลนั้นมีรากเดิมเป็นภาษาอิตาเลียนหรือ
ไม่ก็คือ โตโลเมอิ ชื่อบุคคลที่ขัดต่อความรู้สึกแบบอิตาเลียนก็ถูกห้าม
พรรคการเมืองที่ใช้ภาษาเยอรมันก็ถูกยุบ ในปี 1934 มุสโสลินีเห็นว่า
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นโยบายกลืนชาติคืบหน้าไปช้ามาก จึงได้จัดตั้งเขตอุตสาหกรรมขึ้นที่
ชานเมืองโบเซน/โบลซาโน เมืองหลวงของทีโรลใต้ เป็นผลให้ชาว
อิตาเลียนหลั่งไหลเข้ามายังทีโรลใต้อย่างรวดเร็ว ทำ�ให้มีจำ�นวนร้อยละ 25 ในปี 1939 ชาวทีโรลใต้ถูกขัดขวางโดยระบบไม่ให้ได้ทำ�งานใน
เขตนี้ แม้ว่าจะอยู่ในชุมชนที่ต้องแย่งกันทำ�การเกษตรและการค้าขายมี
ความชำ�นาญในด้านอุตสาหกรรมอยู่บ้าง เขาก็ไม่สนใจที่จะเข้ามาอยู่ใน
บรรยากาศอุตสาหกรรมแบบอิตาเลียน
แม้ว่าขณะที่สงครามโลกครั้งที่ 2 ระเบิดขึ้นในเดือนกันยายน
ปี 1939 ชาวทีโรลใต้ถูกกระทำ�เหมือนคนต่างชาติในดินแดนของตนเอง
17 ปีภายใต้ระบบฟาสซิสต์ไม่สามารถจะกลืนชาติเขาได้ ภาษาเยอรมัน
แม้ว่าจะเป็นเพียงภาษาท้องถิ่นก็ยังพูดกันในครอบครัว และแอบสอนกัน
ในโรงเรียน “อุโมงค์ลับ” แรงกระหน่ำ�ที่หนักกว่ากำ�ลังจะตามมา การ
อพยพอาจจะได้ผลเมื่อการกลืนชาติทำ�ไม่สำ�เร็จ
ในเดือนตุลาคม ปี 1939 ฮิตเลอร์กับมุสโสลินีได้ทำ�ความตกลง
กันว่าชาวทีโรลใต้ที่พูดภาษาเยอรมัน (ไม่เหมือนชาวละตินที่ถือว่าเป็น
อิตาเลียน) จะมีทางเลือกคือ ละทิ้งมาตุภูมิเก่าแก่ที่อยู่มา 1,300 ปี
แล้วไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในอาณาจักรไรซ์ หรือยังอยู่ในมาตุภูมิเดิมแต่ต้อง
รับการกลืนชาติอย่างสมบูรณ์แบบ ภายใต้ความกดดันอย่างทารุณจากฝ่าย
ฟาสซิสต์และนาซี ประชาชนกว่าร้อยละ 80 ประมาณ 200,000 คน ลง
มติว่าจะไป แต่เนื่องจากเป็นระหว่างสงคราม จึงอพยพไปเพียง 75,000
คน และมีจำ�นวนมากที่แอบอพยพกลับมาอย่างลับๆ
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ï ทีโรลใต้ระหว่างปี 1945-1957 ï

1. ทีโรลใต้ในปี 1945
เมื่อสงครามยุโรปสิ้นสุดลงในวันที่ 7 พฤษภาคม 1945 สภาพทาง
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสังคมของชาวทีโรลใต้ที่พูดภาษาเยอรมันอยู่
ในสภาพหายนะ
ทางด้านภาษา การถูกแยกออกจากออสเตรียในปี 1919 การปิด
โรงเรียนเยอรมัน การเลิกใช้ภาษาเยอรมันในหน่วยงานสาธารณะ การที่
เจ้าหน้าที่ออสเตรียออกไป และความยากลำ�บากในการหาหนังสือพิมพ์
ออสเตรียอ่าน ทำ�ให้ถูกตัดขาดจากวิถีชีวิตแบบออสเตรียและภาษาเขียน
มีแต่ภาษาพูดแบบท้องถิ่นที่ยังคงพูดกันในบ้านและในหุบเขา (ชนบท)
การขจั ด ชาวที โ รลใต้ อ อกจากหน่ ว ยงานของรั ฐ และสถาบั น การศึ ก ษา
ทำ�ให้ชุมชนชาวทีโรลใต้ขาดบุคลากรระดับบริหารและผู้นำ�ทางปัญญา
ก่อให้เกิดช่องว่างที่ต้องใช้เวลาเยียวยาเป็นเวลานาน ประชากรไม่สมดุล
ทางเศรษฐกิจและสังคม มีแต่แออัดยัดเยียดเกินไป ในด้านการเกษตร
แถบภูเขาแอลป์ให้ผลผลิตน้อย ขณะที่ชาวอิตาเลียนระดับบริหารและ
อุตสาหกรรมอัดแน่นอยู่ในเมืองใหญ่ๆ มีรายได้และที่อยู่อาศัยดีกว่า
จึงไม่แปลกที่พอสงครามสิ้นสุดลง ชาวทีโรลใต้ก็เรียกร้องทันที
ให้ฝ่ายสัมพันธมิตรผู้ชนะคืนดินแดนของตนในออสเตรียหลังจากฟื้นฟู
แล้ว การรณรงค์นำ�โดยพรรคการเมืองชุดทิโรเลอร์โฟล์กสปาร์ตี้ (พรรค
ประชาชนทีโรลใต้) หรือ เอส.วี.พี. ซึ่งตั้งขึ้นหลังสิ้นสุดสงครามไม่นาน
นัก โดยผู้นำ�ชาวทีโรลใต้ที่ลงมติคงอยู่ในทีโรลใต้ต่อไปในระยะเวลาที่
ความตกลงให้ทางเลือกฮิตเลอร์-มุสโสลินีเมื่อปี 1939 มีผลบังคับ ใน
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ระยะเวลาหลายปีต่อมา พรรคนี้จะเป็นตัวแทนความเห็นส่วนใหญ่ของ
ชาวทีโรลใต้ทุกฝ่าย ไม่ว่าซ้ายหรือขวา นายจ้างหรือสหพันธ์กรรมกร
ผู้ ป ระกอบอาชี พ อิ ส ระและช่ า งฝี มื อ โดยปกติ จ ะได้ รั บ คะแนนนิ ย ม
ประมาณร้อยละ 85 จากชาวทีโรลใต้ และมากกว่าร้อยละ 60 จากชาว
ละติน แน่นอนว่าในช่วงทศวรรษที่ 80 ชนกลุ่มน้อยเยอรมันที่มีสิทธิ์ออก
เสียงเกินหนึ่งในสามจะเป็นสมาชิกผู้จ่ายเงินสนับสนุนของพรรคนี้ ทาง
ฝ่ายพรรคชาตินิยมอิตาเลียนก็เรียกร้องว่าผู้ที่เลือกว่าจะอพยพไปเมื่อ
เดือนตุลาคม 1939 จะต้องออกไป
2. สัญญา เคกาสเปรี-ครูเบอร์ (สนธิสัญญาปารีส) เกี่ยวกับทีโรลใต้
ลงวันที่ 5 กันยายน 1946
ทั้ ง ชาวที โ รลใต้ แ ละพรรคชาติ นิ ย มอิ ต าเลี ย นไม่ ไ ด้ ต าม
เจตนารมณ์ ข องตน ในฤดู ร้ อ นของปี 1946 สั ม พั น ธมิ ต รตกลงกั น
ว่ า ด้ ว ยเหตุ ผ ลทางการเมื อ งอิ ต าลี ยั ง คงครอบครองที โ รลใต้ ต่ อ
ไป แต่ มี อ ยู่ ม ากที่ เ ห็ นใจชาวที โ รลใต้ ที่ ถู ก ปฏิ เ สธสิ ท ธิ ใ นการกำ � หนด
อนาคตของตนเองเป็ น ครั้ ง ที่ ส อง และตกเป็ น เหยื่ อ ของนโยบาย
กลื น ชาติ ข องลั ท ธิ ฟ าสซิ ส ต์ ดั ง นั้ น ข้ อ เสนอที่ จ ะให้ ช าวที โ รลใต้
ต้องทำ�ตามทีเ่ ลือกเมือ่ เดือนตุลาคม 1939 จึงถูกปฏิเสธ และในการประชุม
สันติภาพที่ปารีสในปี 1946/47 สัมพันธมิตรยังยืนยันในสิทธิปกครอง
ตนเองของทีโรลใต้ บนพื้นฐานของข้อตกลงที่จะเจรจาระหว่างอิตาลีกับ
ออสเตรีย รัฐบาลออสเตรียจึงได้รับเชิญเข้าร่วมประชุม เพื่อให้ความ
เห็นเกี่ยวกับสัญญาสันติภาพในเรื่องที่จะเจรจากับอิตาลี รัฐบาลออสเตรีย
ได้ขอให้ เอส.วี.พี. ส่งผู้แทนสามคนเป็นที่ปรึกษา จุดประสงค์เบื้องลึก

8

การปกครองตนเองของทีโรลใต้

ของรัฐบาลออสเตรียและ เอส.วี.พี. ก็คือ ต้องการให้นานาชาติรับรอง
ข้อตกลงที่จะมีขึ้นนั่นเอง
ผลของการเจรจาอย่างเคร่งเครียดตลอดสองสัปดาห์ก็คือ สัญญา
เคกาสเปรี–ครูเบอร์ ลงวันที่ 5 กันยายน 1946 ได้ชื่อตามชื่อนายกรัฐมนตรี
เคกาสเปรี ของอิตาลี และนายครูเบอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของออสเตรีย
รายละเอียดของเนื้อหามีดังนี้
1. พลเมืองที่พูดภาษาเยอรมันของจังหวัดโบลซาโน และเมือง
ใกล้เคียงที่พูดสองภาษาในจังหวัดเทร็นโต้้ จะได้รับประกันอย่างเต็ม
ที่ในสิทธิเท่าเทียมกันกับพลเมืองที่พูดภาษาอิตาเลียนภายใต้กรอบของ
กฎหมายพิ เ ศษเพื่ อ รั ก ษาอั ต ลั ก ษณ์ ท างชาติ พั น ธุ์ และการพั ฒ นาทาง
วัฒนธรรมและเศรษฐกิจของประชากรที่พูดภาษาเยอรมัน เพื่อให้เป็น
ไปตามกฎหมายที่มีอยู่แล้วและจะมีต่อไป พลเมืองที่พูดภาษาเยอรมัน
จะได้รับเป็นการเฉพาะคือ
- การศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาจะสอนด้วยภาษาแม่
- การใช้ภาษาเยอรมันคู่กับภาษาอิตาเลียนในหน่วยงานของรัฐ
และเอกสารทางการ รวมถึงการใช้ชื่อสถานที่ทางภูมิทัศน์
- สิทธิที่จะกลับมาใช้นามสกุลที่ถูกแปลงเป็นภาษาอิตาเลียนเมื่อ
ไม่นานมานี้ เป็นภาษาเยอรมันตามเดิม
- สิทธิเท่าเทียมกันที่จะเข้าสู่ตำ�แหน่งในหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
ที่จะทำ�ให้ตำ�แหน่งงานของประชาชนสองกลุ่มมีสัดส่วนเหมาะสมมากขึ้น
2. พลเมืองในเขตดังกล่าวจะมีอำ�นาจในการออกกฎหมาย และ
การบริหารของภูมิภาคอย่างอิสระ ขอบเขตของสิทธิในการใช้บทบัญญัติ
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ดังกล่าวข้างต้นจะร่างขึ้นโดยมีการปรึกษากับผู้แทนประชาชนที่พูดภาษา
เยอรมันในท้องถิ่นด้วย
3. รัฐบาลอิตาลีมีเจตจำ�นงที่จะสร้างสัมพันธภาพที่ดีในฐานะ
ประเทศเพือ่ นบ้านระหว่างออสเตรียกับอิตาลี โดยปวารณาตัวว่าจะปรึกษา
หารือกับรัฐบาลออสเตรียและภายนอกในระยะเวลาหนึ่งปี นับจากวัน
ลงนามในสนธิสัญญานี้ ในอันที่จะ
- ทบทวนด้วยจิตใจยุติธรรมและเปิดกว้างซึ่งปัญหาเกี่ยวกับการ
เลือกสัญชาติที่เป็นผลจากข้อตกลงฮิตเลอร์-มุสโสลินี ปี 1939
- แสวงหาข้อตกลงที่จะรับรองปริญญา และอนุปริญญา ของกัน
และกัน ในบางสาขาวิชา
- ร่างอนุสัญญาเรื่องการโดยสารและขนส่งสินค้าโดยไม่คิดค่า
ใช้จ่ายระหว่างทีโรลเหนือกับทีโรลตะวันออก ทั้งทางรถไฟ และทางถนน
ให้สะดวก กว้างขวางที่สุดที่จะทำ�ได้
- บรรจุข้อตกลงที่มีเป้าหมายจะอำ�นวยความสะดวกในการขยาย
ขอบเขตการคมนาคมและการแลกเปลีย่ นผลิตภัณฑ์ และสินค้าทีม่ ลี กั ษณะ
เด่นของท้องถิ่น ระหว่างออสเตรียกับอิตาลี
สัญญานี้ผนวกไว้กับสนธิสัญญาสันติภาพอิตาลี ในปี 1947 ปัญหา
เรื่องทีโรลใต้จึงยกระดับขึ้นมาเป็นเรื่องระดับนานาชาติ
การเจรจาเรื่องการปกครองตนเอง (ของทีโรลใต้) ต่อไปจะเป็น
ส่ิงที่ถูกกฎหมายและนานาชาติให้การรับรอง ออสเตรียผู้ลงนามในสัญญา
ในฐานะรัฐร่วมวัฒนธรรมของชาวทีโรลใต้ ในบทบาท “ผู้พิทักษ์ชนกลุ่มน้อย” จะมีสิทธิเข้าไปตรวจสอบว่าเงื่อนไขในสนธิสัญญาปารีส ได้
ปฏิบัติครบถ้วนหรือไม่ เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดสถานการณ์อย่างที่เกิด
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ภายใต้ระบบฟาสซิสต์ ที่การประท้วงเรื่องการกระทำ�ต่อชาวทีโรลใต้ถูก
เมินเฉยอย่างดูแคลน
แต่ก็ได้เกิดปัญหาสองประการจากสัญญาปารีส กล่าวรวมกันว่ามี
ผลร้ายต่อความสัมพันธ์ภายในชุมชน และการปรองดองหลังจากทีโรลใต้
ทนรับการทารุณต่อมนุษย์และความขมขื่นมาแล้วเป็นเวลา 25 ปี
ปัญหาแรก ถ้อยคำ�ในเรื่องสำ�คัญหลายแห่งคลุมเครือ เช่น มาตรา
2 สัญญา หมายถึง จะใช้สิทธิ์ปกครองตนเองแก่ทีโรลใต้เท่านั้น หรือแก่
พลเมืองทั้งหมดในสองจังหวัด คำ�ว่า “ภูมิภาค” จะแปลความหมายทาง
ภูมิศาสตร์ หรือทางการบริหาร ข้อความที่ว่า “การจัดคู่ภาษาเยอรมันกับ
ภาษาอิตาเลียน” ในมาตรา 1 หมายความว่า ภาษาเยอรมันเป็นภาษา
ราชการของถิ่นนั้นใช่หรือไม่ หมายความว่าจะมีกำ�หนดสัดส่วนทางเชื้อชาติที่แน่นอนในหน่วยงานของรัฐหรือไม่ ถ้ามี คำ�จำ�กัดความของคำ�ว่า
“หน่วยงานของรัฐ” คืออะไร จะทำ�ได้แค่ไหนที่จะให้คำ�ว่า “สัดส่วนที่
เหมาะสม” ดำ�เนินไปควบคู่กับคำ�ว่า “สิทธิเท่าเทียมกัน” ที่อ้างไว้ใน
ตอนต้น ปัญหาเรื่องอื่นยังมีอีกมาก มาตรา 1 ถ้าชาวทีโรลใต้เรียนชั้น
ประถมและมัธยมศึกษาด้วยภาษาแม่ โรงเรียนนั้นเป็นเพียงโรงเรียน
อิตาเลียน ที่ทุกๆ อย่างแปลเป็นภาษาเยอรมันแล้วนำ�มารวมกัน หรือจะ
มีระบบโรงเรียนภาษาเยอรมันของตนเอง ถ้าบังคับให้นักเรียนที่พูดภาษา
เยอรมันต้องเรียนภาษาอิตาเลียน ซึ่งเป็นภาษาราชการแล้ว นักเรียนใน
ท้องถิ่นที่พูดภาษาอิตาเลียนจะต้องถูกบังคับให้เรียนภาษาเยอรมันด้วย
หรือไม่ คำ�ตอบส่วนใหญ่จะขึ้นกับรัฐบาลว่าจะมีทัศนะกว้างหรือแคบต่อ
ปัญหาเหล่านี้ 		
ปัญหาประการที่สองของสัญญานี้คือ สัญญาไม่ได้บรรจุสิ่งหนึ่ง
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เดียวที่รัฐบาลอิตาลีต้องการ คือให้ออสเตรียเลิกยุ่งเกี่ยวกับทีโรลใต้ ที่
ร้ายกว่านั้นคือความน่าตกใจและความโกรธของออสเตรียและทีโรลทั้ง
เหนือและใต้ ที่ชาวทีโรลใต้ผิดหวังเป็นครั้งที่สองในเวลาไม่ถึง 30 ปีที่ไม่
ได้รับสิทธิปกครองตนเอง ทำ�ให้รัฐบาลออสเตรียเห็นว่าสัญญานั้นเป็นวิถี
ที่ดีที่สุดในภาวการณ์นี้ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะทอดทิ้งทีโรลใต้ หมาย
ถึงว่าสัญญาเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้น และทางฝ่ายอิตาลีเห็นว่าความสงบ
ราบรื่นในดินแดนที่ญาติพี่น้องเป็นชนกลุ่มน้อยย่อมเป็นปัญหาอยู่ร่ำ�ไป
ผลก็คือต้องมีกฎหมายบัญญัติเรื่องการปกครองตนเองตามสัญญาปารีส
ที่ต้องตีความและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด
3. กฎหมายการจัดตั้งเขตปกครองตนเอง ปี 1948
เริม่ จากรัฐบาลอิตาลีรวมสองจังหวัดคือโบเซน/โบลซาโน (ทีโรลใต้และเทร็นโต้้ เข้าเป็นภูมิภาค (แคว้น, เขต) เทร็นติโน-อัลโต อาดิเจ ชื่อ “ทีโรลใต้” ไม่ปรากฏในเอกสารฉบับภาษาเยอรมัน ไม่ว่าจะเป็น
ชื่อจังหวัดหรือชื่อภูมิภาค ในแง่ประชากร เนื่องจากจังหวัดเทร็นโต้้ใหญ่
กว่าโบเซนและพลเมืองร้อยละ 99 เป็นอิตาเลียน (โบเซนมีพลเมือง
สองในสามเป็นเยอรมัน) ทั้งภูมิภาคจึงมีพลเมืองส่วนใหญ่สองในสาม
เป็นชาวอิตาเลียน นี่เป็นจุดสำ�คัญเกี่ยวกับอำ�นาจในด้านนิติบัญญัติและ
บริหาร รัฐสภาของภูมิภาคซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจากสองสภาจังหวัด
เป็นผู้มีอำ�นาจนิติบัญญัติประเภทหนึ่งเกี่ยวกับภาคเศรษฐกิจที่สำ�คัญ เช่น
การเกษตรและป่าไม้ การสาธารณสุขโรงพยาบาล การท่องเที่ยวและ
ธุรกิจโรงแรม การคมนาคมและการขนส่งสินค้าของภูมิภาค การพัฒนา
สหกรณ์ การอนุรักษ์พื้นที่แถบภูเขาแอลป์และอุทยาน และการทำ�เหมือง
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แร่ อีกทั้งอำ�นาจนิติบัญญัติประเภทที่สองเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
และการค้า การใช้น้ำ�ของส่วนรวม และการควบคุมบริการสาธารณะ
จังหวัดมีอำ�นาจออกกฎหมายประเภทที่หนึ่งเกี่ยวกับภาคส่วนที่ไม่ใหญ่โต
กว้างขวางไม่ค่อยสำ�คัญนัก เช่น การวางผังเมือง สถาบันทางวัฒนธรรม
ออกข้อบังคับสำ�หรับหน่วยงานและบุคลากรของจังหวัด งานช่างและ
งานฝีมือ ชื่อสถานที่ต่างๆ (ต้องเข้าใจให้ชัดว่า ชื่อสถานที่เกี่ยวกับ
ภูมิทัศน์สองภาษายังมีอยู่ต่อไป) และที่อยู่อาศัย นอกนั้น ภูมิภาคไม่
จำ�เป็นต้องมอบอำ�นาจบริหารให้แก่จังหวัด (ซึ่งอาจจะสร้างงานได้)
เนื่องจากอิตาลีไม่ใช่สหพันธรัฐ แต่แบ่งเป็นเขต (มณฑล, แคว้น,
ภูมิภาค) กฎหมายของภูมิภาคและจังหวัดจะต้องได้รับความเห็นชอบ
จากรัฐบาลกลางที่กรุงโรม นอกจากความยุ่งยาก ยืดยาด และเจ้าระเบียบ
แล้ว การที่ไม่ได้จำ�กัดความคำ�ว่า “ผลประโยชน์ของชาติ” และ “หลัก
พื้นฐานในการปฏิรูปสังคมและเศรษฐกิจของสาธารณรัฐ” ทำ�ให้รัฐบาล
และสำ�นักงานเตะถ่วงหรือเล่นการเมืองกับสภานิติบญ
ั ญัติของภูมิภาคและ
จังหวัดได้ รัฐบาลสามารถจะโต้แย้งกฎหมายของภูมิภาคหรือจังหวัดต่อ
ศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่จังหวัดไม่มีสิทธิ์จะโต้แย้งรัฐบาลนอกจากรัฐสภา
ของภูมิภาค ซึ่งมีอำ�นาจโต้แย้ง (รัฐบาล) จะเห็นด้วย
เพือ่ การดำ�เนินงานแบบการปกครองตนเอง ในการเตรียมรูปแบบ
ของรัฐบาล บทบัญญัติการปกครองตนเองปี 1948 กำ�หนดให้มีการแบ่ง
อำ�นาจไปตามส่วนต่างๆ คือ กำ�หนดให้กระจาย ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งในรัฐบาล
ของภูมิภาค และจังหวัดโบเซน/โบลซาโนจะต้องสะท้อนภาพสัดส่วนทาง
เชื้อชาติในทั้งสองสภา หมายความว่า 2 ใน 3 ของสมาชิกภูมิภาคจะเป็น
ชาวอิตาเลียนและ 2 ใน 3 ของสมาชิกสภาจังหวัดโบเซน/โบลซาโนจะ
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เป็นเยอรมัน คิดแบบสุดโต่งว่าจะไม่มีการออกเสียงข้ามเชื้อชาติ จุดมุ่งหมายก็เพื่อให้โครงร่างการปกครองในทั้งสองหน่วยงานมีผู้สนับสนุนจาก
ทั้งสองชุมชนทางภาษา
นอกจากโครงร่างตามรัฐธรรมนูญแล้ว ด้านอื่นๆ ของการปกครอง
โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและการเงิน ล้วนแต่เป็นที่น่าผิดหวังอย่าง
มากแก่ชาวทีโรลใต้
บทบั ญ ญั ติ ก ารปกครองตนเองกำ � หนดว่ า ภาษาอิ ต าเลี ย นเป็ น
ภาษาราชการของภู มิ ภ าค แต่ ช าวที โ รลใต้ อ าจจะใช้ ภ าษาของตนใน
ชีวิตนอกบ้านได้ โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับงานบริหารในภูมิภาค และใน
การประชุ ม ขององค์ ก รทางการเมื อ งระดั บ ต่ า งๆ สำ � หรั บ ชาวที โ รลใต้
แล้ ว นี่ เ ป็ น สิ่ ง ที่ ห่ า งไกลลิ บ ลั บ จากคำ � ว่ า “ใช้ ภ าษาคู่ กั น ” ที่ สั ญญา
ปารีส เมื่อชาวทีโรลใต้อ้างสิทธิว่าภาษาเยอรมันควรเป็นภาษาราชการ
ของทีโรลใต้ สภาที่ปรึกษาของรัฐ (ตั้งขึ้นก่อนมีศาลรัฐธรรมนูญ) ได้
ปฏิเสธในปี 1952 โดยอ้างว่าหากผู้เจรจาของสัญญา (ปารีส) ตั้งใจ
จะให้ ภ าษาเยอรมั น เป็ น ภาษาราชการ ก็ ค งจะกล่ า วได้ ชั ด เจนใน
สั ญ ญาแล้ ว เอกสารภาษาเยอรมั น และคำ � แปล อนุ ญ าตให้ ใ ช้ ไ ด้
แต่ ใ นกรณี ที่ เ อกสารเป็ น สองภาษาฉบั บ ภาษาอิ ต าเลี ย นถื อ เป็ น ฉบั บ ที่
แท้จริง
เกี่ยวกับสัดส่วนในตำ�แหน่งงานสาธารณะ ฝ่ายอิตาลียินดีต่อหลัก
การในงานบริหารของจังหวัดและภูมิภาค แต่ปฏิเสธในระดับรัฐและกึ่ง
รัฐบาล
ทางด้านการศึกษา บทบัญญัติการปกครองตนเองระบุว่าจะมี
การแบ่งการบริหารโรงเรียนของสามกลุ่มภาษา แต่ละฝ่ายจะมีครูใหญ่
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ของตนเอง แต่บุคลากรทางการสอนและบริหารนับเป็นส่วนรวมของ
ระบบการศึกษาทั้งชาติของอิตาลี การสอนต้องสอนด้วยภาษาแม่ และ
ภาษาที่สองก็สอนโดยครูที่มีภาษานั้นเป็นภาษาแม่ ในทางตรงข้าม ถ้า
เป็ น การบั ง คั บให้ โ รงเรี ย นเยอรมั น ต้ อ งสอนภาษาอิ ต าเลี ย นซึ่ ง เป็ น
ภาษาราชการ ก็ ไ ม่ เ ป็ น การบั ง คั บ ที่ โ รงเรี ย นอิ ต าลี จ ะต้ อ งสอนภาษา
เยอรมัน จึงมีชาวอิตาเลียนน้อยคนที่รู้ภาษาเยอรมันและไม่ค่อยมีใคร
สนใจเรียนมากนักอยู่ในดินแดนของตน ชาวอิตาเลียนรู้สึกว่าไม่มีความ
จำ�เป็นที่จะต้องเรียนภาษาเยอรมัน เพราะไม่ใช่ภาษาราชการ ผลก็
คือทั้งๆ ที่ชาวทีโรลใต้ต้องการให้เจ้าหน้าที่รัฐทุกคนรู้สองภาษา แต่มี
เจ้าหน้าที่ชาวอิตาเลียนน้อยคนที่พูดภาษาเยอรมันได้ กฎหมายที่ออกในปี
1951 กำ�หนดแต่เพียงว่าหน่วยงานจะต้องมีคนรู้สองภาษาเพื่อที่ชาวทีโรลใต้จะติดต่อเจ้าหน้าที่ด้วยภาษาเยอรมัน จริงอยู่กฎหมายให้ฝ่ายบริหาร
เลือกภาษาเยอรมันสำ�หรับสอบสรรหาคนเข้าทำ�งานด้วย หรือแม้กระทั่ง
ให้กันที่ไว้จำ�นวนหนึ่งสำ�หรับผู้ที่มีภาษาเยอรมัน จนกระทั่งปี 1959 จึง
มีกฎหมายของจังหวัดที่กำ�หนดให้รับเจ้าหน้าที่ใหม่ที่รู้สองภาษาเฉพาะที่
เกี่ยวกับการบริหารระดับจังหวัดเท่านั้น ในปี 1961 กฎหมายจังหวัดระบุ
เพิ่มไปอีกว่าให้มีเงินเพิ่มแก่เจ้าหน้าที่ชาวอิตาเลียนในหน่วยงานบริหาร
ของรัฐที่รู้ภาษาเยอรมัน
ประการสุดท้าย จังหวัดมีรายได้ของตนเองน้อยมาก รายได้ส่วน
ใหญ่ได้จากเก้าในสิบของภาษีเงินได้ ภาษีทรัพย์สินและอาคารสถานที่ที่
เก็บจากพื้นที่ นี่ก็หมายความว่าโครงการต่างๆ ทางด้านพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมทีโรลใต้ต้องพึ่งพารัฐบาล (กลาง) ตลอด
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4. วิกฤตการณ์ในทีโรลใต้ ปี 1950-1957
วิกฤตการณ์ในเขตปกครองตนเองทีโรลใต้ เริ่มจากเหตุการณ์ที่
เกิดขึ้นทั่วยุโรปในต้นทศวรรษที่เรียกกันว่า “โบยบินจากถิ่น” ชาวทีโรลใต้มีความจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างสังคมที่ดีกว่า ที่มีความสมดุล
เปลี่ยนจากสังคมเกษตรกรเป็นส่วนใหญ่ไปสู่สังคมที่มีสัดส่วนพอเหมาะ
คือมีนักบริหารผู้มีอาชีพอิสระนักธุรกิจซึ่งเป็นงานที่มีในเมือง เมื่อทำ�
ไม่สำ�เร็จชาวทีโรลใต้ก็เสี่ยงทิ้งบ้านเมืองของตนไปหางานทำ�ในประเทศ
ออสเตรียหรือเยอรมนี ทำ�ให้กลุ่มอ่อนแอลงเนื่องจากจำ�นวนลดลง ส่วน
ที่ทำ�งานเป็นหน่วยหลักคือ ฝ่ายจัดหางานที่จะเป็นฝ่ายสร้างงานและจัด
สร้างที่อยู่อาศัยรองรับพวกที่อพยพเข้าอยู่ในเมือง รัฐบาลจังหวัดไม่
สามารถรับภาระนีไ้ ด้ เสียงเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายปกครองตนเองเพือ่
รับสถานการณ์ก็ถูกปฏิเสธ จังหวัดเองก็ไม่มีทุนพอที่จะจัดทำ�โครงการที่อยู่อาศัยให้เพียงพอได้
วิ ก ฤตการณ์ เ ปลี่ ย นจากด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมไปเป็ น ด้ า น
การเมือง นับเป็นครั้งแรกที่เกิดระเบิดขึ้นหลายลูกจากนักเคลื่อนไหว
ชาวทีโรลใต้เพื่อเรียกร้องความสนใจจากนานาชาติ
แล้วในปี 1957 รัฐบาลอิตาลีก็ได้ประกาศโครงสร้างที่อยู่อาศัย
ของรัฐบาลขึ้นในย่านหนึ่งของเมืองโบเซน/โบลซาโน ชาวทีโรลใต้กลัว
ว่าเป็นความตั้งใจที่จะกระตุ้นให้ชาวอิตาเลียนเข้ามาอยู่ในจังหวัดนี้มาก
ขึ้น (ในสามปีต่อมา ความโกรธแค้นก็ประทุขึ้น แม้จะมีอำ�นาจขั้นต้น
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยเมื่อศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่า นี่ไม่ได้หมายความว่า
อำ � นาจของรั ฐ ที่ ดำ � เนิ น ตามวิ ธี ก ารของตนเพื่ อ ที่ จ ะรั ก ษาผลประโยชน์
อันยืนยาวของรัฐจะถูกบั่นทอนลง) ผลก็คือการเดินขบวนครั้งใหญ่ที่
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ซิกมุนต์สโกรน ชานเมืองโบเซน/โบลซาโน เรียกร้องให้แยกทีโรลใต้
ออกจากเทร็นโต้้ ให้ชาวทีโรลใต้ถอนตัวออกจากรัฐบาลของเขต ความ
รุนแรงขยายตัวมากขึ้น และไม่เป็นความลับอะไรที่ว่าจุดมุ่งหมายของ
ผู้ก่อความวุ่นวายนั้นไม่ใช่จะแยกจากเทร็นโต้้ แต่แยกออกจากอิตาลี
ต่างหาก
5. ความพยายามของ เอส.วี.พี. และออสเตรีย ที่จะปรับปรุงระบบ
ปกครองตนเองให้ดีขึ้นด้วยสันติวิธี ปี 1957-1969
การประท้วงของชาวทีโรลใต้เพื่อให้ปรับปรุงระบบการปกครอง
ตนเองดำ�เนินไปโดยไม่ระวัง ออสเตรียซึ่งยังถูกสี่มหาอำ�นาจยึดครอง
ก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนัก แต่การยึดครองสิ้นสุดลงในเดือนพฤษภาคม
1995 พร้อมสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ทำ�ให้ออสเตรียมีเอกราชสมบูรณ์
สนธิสัญญายืนยันหนักแน่นเรื่องพรมแดนของออสเตรียเหมือนเมื่อวันที่
1 มกราคม 1938 โดยมีมหาอำ�นาจรับรอง ทำ�ให้แน่ใจได้ว่าในอนาคต
ทีโรลใต้ก็ยังคงอยู่กับอิตาลีต่อไป นอกจากจะมีสถานการณ์เปลี่ยนแปลง
อย่างอุกฤษฏ์เท่านั้น
ในปี 1958 สมาชิกรัฐสภาพรรค เอส.วี.พี ได้เสนอร่างกฎหมาย
ปกครองตนเองของภูมิภาคทีโรลใต้ต่อรัฐสภาในกรุงโรม แต่ร่างกฎหมาย
ก็ถูกโจมตีจากแทบทุกพรรคการเมืองว่าเป็นการสร้างรัฐซ้อนรัฐ เป็นสิ่ง
ที่ความเป็นอิตาลีถูกคุกคาม เช่นเดียวกันในปี 1959 รัฐบาลออสเตรีย
พยายามหาทางสนับสนุนชาวทีโรลใต้ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับความ
เป็นอิสระของจังหวัดเท่านั้น ให้มีความเท่าเทียมกันระหว่างภาษาเยอรมัน
และอิตาลี และสัดส่วนทางเชื้อชาติในหน่วยงานสาธารณะทุกแห่งด้วย
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แต่ก็ถูกปฏิเสธด้วยข้ออ้างว่าการปฏิบัติตามข้อตกลงปารีสเป็นเรื่องของ
อิตาลีเท่านั้น
เมื่อทัศนะของรัฐบาลอิตาลีเป็นอย่างนี้ ทางเลือกก็มีทางเดียวคือ
นำ�ปัญหาทีโรลใต้เข้าสู่ที่ประชุมนานาชาติ ดังนั้นในปี 1960 ออสเตรียจึง
ได้เสนอเรื่องความขัดแย้งกับอิตาลีกรณีทีโรลใต้ต่อสหประชาชาติ มติ
ที่ 1497 (15) แนะนำ�ให้ทั้งสองฝ่ายที่เกี่ยวข้องเจรจากันใหม่ โดยมี
เจตนารมณ์ที่จะหาทางออกสำ�หรับความเห็นที่แตกต่างกันทุกกรณีในเรื่อง
การปฏิบัติตามข้อตกลงปารีส และนี่เป็นการยุติความคิดที่ว่าการปกครอง
ตนเองเป็นเรื่องภายในของอิตาลีเท่านั้น
ผลจากมตินี้ จึงมีการเจรจาอย่างเคร่งเครียดจริงจังต่อมาเป็นเวลา
เก้าปี การเจรจานี้ไม่ใช่มีแต่ผู้แทนของออสเตรียกับอิตาลีเท่านั้น แต่มี
ผู้แทนของ เอส.วี.พี. ด้วย เพราะตั้งแต่การเลือกตั้งในภูมิภาค (เขต)
ครั้งแรกเป็นต้นมา พรรคนี้ได้ที่นั่งข้างมากในสภาของโบเซน/โบลซาโน
อย่ า งท่ ว มท้ นในที่ สุ ด ปลายปี 1963 รั ฐ บาลอิ ต าลี แ ละออสเตรี ยได้
ตกลงรับ “กล่องมติ” มาตรการ 137 ข้อ ซึ่งส่วนมากเป็นการทบทวน
บทบัญญัติการปกครองตนเองของปี 1948 เพื่อประโยชน์แก่ชาวทีโรลใต้
และชาวละติน พร้อมทั้งมีปฏิทินปฏิบัติการ 18 ขั้นตอน ในการปรับใช้
“กล่องมติ” นี้ วัตถุประสงค์เพื่อว่าเมื่อได้ปฏิบัติตามมติครบถ้วนแล้ว
ออสเตรียก็จะประกาศเป็นทางการว่า ข้อพิพาทเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
สัญญาปารีสได้สิ้นสุดลง แล้วกล่องมติต้องได้รับการสนับสนุนจากพรรค
เอส.วี.พี. ด้วย ซึ่งพรรคก็มีมติรับรองในการประชุมวิสามัญของพรรคที่
เมืองเมรัน/เมอราโน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 1969
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ï เขตปกครองตนเองทีโรลใต้ในปัจจุบัน ï
(ตามกฎหมายปกครองตนเอง ฉบับแก้ไขปี 1972 และ 2001
และเพิ่มเติมฉบับ 1972 รับรองระหว่างนั้น)

1. ชื่อใหม่ และอำ�นาจของทีโรลใต้
กฎหมายปกครองตนเองที่ประกาศใช้ในปี 1972 ได้ให้สิ่งที่ชาว
ทีโรลใต้เรียกร้องตลอดมา แม้จะไม่ได้ทั้งหมดก็เกือบทั้งหมด ไม่ได้
รับการแบ่งภูมิภาคและยกระดับจังหวัดโบเซน/โบลซาโนขึ้นป็นภูมิภาค
และไม่ได้สิ้นสุดระบบการออกกฎหมายของจังหวัด จะต้องได้รับความ
เห็นชอบและความร่วมมือจากกรุงโรมผ่านมาตรการการบริหาร สิ่งนี้จะ
ได้มาในปี 2001 พร้อมปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และกฎหมายปกครองตนเอง
ฉบับที่สาม
แต่กอ่ นอืน่ ชาวทีโรลใต้ได้รบั สิง่ สำ�คัญทางจิตวิทยาสองสิง่ คือ หนึง่
แสดงถึงความเปลี่ยนแปลงอย่างสำ�คัญในทัศนะของรัฐบาลอิตาลีต่อชนกลุ่มน้อย ในอารัมภบทของรัฐธรรมนูญได้กำ�หนดขอบเขตที่ภูมิภาคหรือ
โดยอนุโลมจังหวัดจะมีอำ�นาจออกกฎหมายประเภทหนึ่งได้ นั่นคือต้อง
เคารพต่อรัฐธรรมนูญและหลักกฎหมายของรัฐ ข้อตกลงของนานาชาติ
และผลประโยชน์ของชาติ ข้อหลังนี้ได้ขยายความที่ส่งความหมายว่า
การคุ้มครองภาษาท้องถิ่นของชนกลุ่มน้อยก็เป็นผลประโยชน์ของชาติ
ด้วย เรื่องอื่นก็คือหลังจาก 50 ปีชื่อมาตุภูมิของเขาก็จะเปลี่ยนเรียกเป็น
ทางการว่า “ทีโรลใต้”
ประการทีส่ อง ถ้าภูมภิ าคยังถืออำ�นาจในการออกกฎหมายประเภท
ที่หนึ่งอยู่ รายได้จากภาคเศรษฐกิจและสังคมที่สำ�คัญแทบทั้งหมดจะโอน
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ไปให้จังหวัด เช่น การเกษตรและป่าไม้ การท่องเที่ยวและธุรกิจโรงแรม
การคุ้มครองรักษาภูมิทัศน์ การสาธารณสุขและสวัสดิการ การคมนาคม
และการขนส่ง ผลประโยชน์ของจังหวัด การเหมืองแร่ การอนุบาลประถม
วัย อาคารสถานที่และสวัสดิการโรงเรียน การก่อสร้างการแลกเปลี่ยน
ลูกจ้างแรงงาน และการฝึกอาชีพ
จังหวัดยังได้รับอำ�นาจออกกฎหมายประเภทที่สองอีกด้วย เช่น
เกี่ยวกับการเรียนการสอนโรงเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา การค้าและการพาณิชย์ การส่งเสริมผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม การอนามัย
และสุขภาพ การกีฬาและสันทนาการ ยิ่งกว่านั้นหน่วยงานที่บริหารงาน
ประเภทใหม่เหล่านี้ก็ให้โอนไปด้วย และกำ�หนดได้ชัดเจนว่า งานในภาค
ส่วนต่างๆ ที่ภูมิภาคและจังหวัดมีอำ�นาจออกกฎหมาย อำ�นาจบริหารซึ่ง
แต่ก่อนเป็นของรัฐก็ให้เป็นอำ�นาจของภูมิภาคและจังหวัดด้วย ที่น่าสนใจ
คือ จังหวัดสามารถจัดการทำ�ข้อตกลงให้ชาวทีโรลใต้รับการรักษาพยาบาล
ในคลีนิคหรือโรงพยาบาลในออสเตรียได้ และสามารถให้การรับรอง
คุณสมบัติทางพยาบาลและการแพทย์ที่ชาวทีโรลใต้ได้รับจากประเทศที่
พูดภาษาเยอรมันได้ด้วย
2. องค์กรของการปกครองในทีโรลใต้
(ก) สภา
การเลือกตั้งสภาของทีโรลใต้เป็นส่วนหนึ่งของการเลือกตั้งสภา
ภูมิภาคเทร็นติโน-ทีโรลใต้ ในการเลือกตั้งสภาภูมิภาคจะแบ่งออกเป็น
เขตเลือกตั้ง คือเขตเทร็นโต้และเขตทีโรลใต้ ผู้ได้รับการเลือกในเขตจะ
ได้เป็นสมาชิกสภาจังหวัดโดยอัตโนมัติ สมาชิกสภาภูมิภาคมีจำ�นวน 70
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คน จากเทร็นโต้และทีโรลใต้เขตละ 35 คน มาตั้งแต่ปี 1983
สมาชิกสภาจะเลือกโดยผู้แทนตาม (ระบบ) สัดส่วนโดยวิธีลง
คะแนนลับ ผูม้ สี ทิ ธิอ์ อกเสียงลงคะแนนทัง้ ทางตรงและทางอ้อมจะต้องมีอายุ
18 ปีขึ้นไปและเป็นผู้อยู่อาศัยในเขตภูมิภาคนี้ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 4 ปี
สภามีวาระ 5 ปี ไม่มีการยุบสภาก่อนหมดวาระ สมาชิกจะต้อง
ให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีต่อสาธารณรัฐอิตาลี และสาบานตนว่าจะ
ปฏิบัติงานเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของรัฐและจังหวัดโดยไม่แบ่งแยกกัน
สภาอาจจะถูกยุบได้หากทำ�ผิดรัฐธรรมนูญ ใช้อำ�นาจข้ามขั้นตอนอย่าง
ร้ายแรงก่อให้เกิดอันตรายต่อความมั่นคงของชาติ หรือไม่สามารถจะ
ปฏิบัติหน้าที่ได้
สภามีกรรมาธิการ 4 คณะ กรรมาธิการสืบหาข้อเท็จจริง และ
คณะกรรมาธิการวิสามัญ ทุกคณะจะต้องประกอบด้วยสมาชิกที่สะท้อน
สัดส่วนทางเชื้อชาติของสมาชิกสภา และหากเป็นไปได้ก็ให้สะท้อนผู้แทน
พรรคการเมืองด้วย และในสภาใช้ได้ทั้งภาษาอิตาลีและภาษาเยอรมัน
(ข) ฝ่ายบริหาร (คณะผู้บริหาร, รัฐบาล)
ตั้งแต่ก่อนปี 1972 ฝ่ายบริหารของทีโรลใต้จะต้องประกอบด้วย
บุคคลที่สะท้อนสัดส่วนทางเชื้อชาติของสภา หมายความว่าเสียงส่วนใหญ่
ในสภาเท่านั้นยังไม่พอที่จะตั้งคณะผู้บริหาร ถ้าเสียงส่วนใหญ่นั้นมาจาก
กลุ่มภาษาเดียว จึงเป็นการบังคับจะต้องมีรัฐบาลผสม
คณะผูบ้ ริหารเสนอออกกฎหมายของจังหวัด และกำ�กับการดำ�เนิน
งานของฝ่ายต่างๆ ในความรับผิดชอบของจังหวัด จัดการการทรัพย์สิน
ของจังหวัด และกำ�กับดูแลการบริหารของเทศบาล 116 แห่ง รวมทั้ง
หน่วยงานขององค์กรอื่นอีกหลายแห่ง ทั้งเป็นผู้เสนอของบประมาณด้วย

การปกครองตนเองของทีโรลใต้

21

(ค) ประธานาธิบดี (ของภูมิภาค)
ประธานาธิ บ ดี เ ป็ น ทั้ ง หั ว หน้ า คณะผู้ บ ริ ห ารและประธานของ
จังหวัด (ภูมิภาค) เป็นตัวแทนทั้งฝ่ายกฎหมายและฝ่ายการเมืองของ
จังหวัด (ภูมิภาค) ทำ�บันทึกและประกาศกฎหมายต่างๆ ของจังหวัด เป็น
ผู้เลือกรัฐมนตรีผู้รับผิดชอบงานฝ่ายต่างๆ ในปัจจุบันมีรองประธานาธิบดี
สองคนเป็นผู้ช่วยมาจากแต่ละกลุ่มภาษา เมื่อตนไม่อยู่ประธานาธิบดีจะ
แต่งตั้งให้รองคนไหนปฏิบัติงานแทนได้ แต่จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ
(ดูข้อ ง(3)) เรื่องนี้เปลี่ยนเป็นสามกลุ่มภาษา
การแก้ไขรัฐธรรมนูญในปี 2001
(1) การยอมรั บ รู ป แบบการปกครองตนเองของที โ รลใต้ ที่
นานาชาติรับรอง
รูปแบบการปกครองตนเองของทีโรลใต้ที่นานาชาติรับรองได้เป็น
ที่ยอมรับอย่างชัดเจนในมาตรา 2 ของกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับแก้ไข
หมายความว่า ฐานะการปกครองตนเองของทีโรลใต้จะทำ�ให้ลดถอยลง
หรือทำ�ให้เกิดปัญหาไม่ได้อีกแล้ว
(2) การได้อำ�นาจนิติบัญญัติของตนในระดับจังหวัดและอำ�นาจที่
เพิ่มขึ้น
กฎหมายที่ผ่านสภาของทีโรลใต้ ต่อไปนี้จะไม่ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากกรุงโรมอีกแล้ว ในอนาคต ทั้งสองจังหวัดคือเทร็นโต้และ
โบเซน/โบลซาโน สามารถเลือกรูปแบบของรัฐบาลและระบบการเลือกตั้ง
ของตนเองได้
(3) มาตรการที่จะเป็นผลดีต่อประชากรชาวละติน
เนื่องจากชาวละตินมีเพียงร้อยละ 4 ของพลเมืองของทีโรลใต้
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ตามระบบสัดส่วนทางเชื้อชาติ ในทางปฏิบัติย่อมเป็นไปไม่ได้ที่ชนกลุ่มนี้
จะได้ดำ�รงตำ�แหน่งสูงสุดทางการเมือง จากการจัดการแก้ไข (กฎหมาย)
ใหม่ ชาวละตินอาจจะเป็นประธานสภาหรือรองประธานาธิบดีของทีโรลใต้ได้ ยิ่งกว่านั้น ในการแก้ไขต่อไปยังมีความตั้งใจจะให้ชาวละตินมี
ผู้ แ ทนในรั ฐ บาลที โ รลใต้ และให้ มี เ ขตเลื อ กตั้ ง ของตนในจั ง หวั ด
เทร็นโต้ด้วย
3. มาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อชนกลุ่มน้อยทางภาษา
ประการแรก ชาวทีโรลใต้ได้รับสิทธิ์ว่าระบบสัดส่วนทางเชื้อชาติ
จะต้องประยุกต์ใช้ในทุกหน่วยงานสาธารณะ คือของรัฐบาล กึ่งรัฐบาล
และระดับจังหวัด ยกเว้นหน่วยงานกระทรวงกลาโหม และตำ�รวจประเภท
ต่างๆ ประมาณร้อยละ 90 ของการจ้างงานของรัฐ สิทธิเหล่านี้จะมีตั้งแต่
ปี 2002 เป็นต้นไป และใช้ได้ในทุกระดับตำ�แหน่งในหน่วยงานนั้นๆ จะ
ต้องใช้เวลาประมาณ 30 ปีจึงจะลดสัดส่วนที่สูงมากของเจ้าหน้าที่ชาว
อิตาเลียนลงโดยไม่ต้องใช้การปลดออก เรื่องนี้มีนัยสำ�คัญอย่างมหาศาล
เพราะเมื่อถ่ายโอนอำ�นาจนิติบัญญัติไปให้จังหวัด ก็ต้องโอนเจ้าหน้าที่
บริหารจำ�นวนมากไปด้วย กำ�ลังเจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณะในทีโรลใต้จึงก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า จากประมาณ 5,000 คน ภายใต้
ระบบปกครองตนเองตามกฎหมายปี 1948 เป็นเกือบ 35,000 คน ภายใต้ระบบ “กล่องมติ”
ยิ่งกว่านั้น ทุกคนที่ทำ�งานในหน่วยงานบริหารสาธารณะจะต้อง
รู้สองภาษา จะต้องมีการสอบความรู้ทางภาษาเพื่อรับใบรับรอง เพื่อ
สมัครเข้าทำ�งานได้ เพื่อขยับตำ�แหน่งสูงขึ้น หรือเพื่อย้ายไปทำ�งานใน
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หน่วยงานอื่นในจังหวัด ต้องสอบความรู้ทุกระดับ ตั้งแต่คนขับรถหรือ
ภารโรงไปจนถึงผู้อำ�นวยการหรือหัวหน้างาน ยิ่งระดับสูง การสอบก็ยิ่ง
ยากขึ้น ในปี 1994 ระบบนี้ได้ขยายออกไปให้สถาบันอื่นๆ ที่ทำ�งานบริการ
สาธารณะ เช่น ธนาคารสามารถกำ�หนดความรู้สองภาษาเป็นเงื่อนไขใน
การรับเข้าทำ�งานได้ด้วย ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา การสอบความรู้สอง
ภาษาจัดสอบในรูปแบบใหม่ทั้งวิธีการและเนื้อหา
ประการที่สอง เกี่ยวกับฐานะของภาษาเยอรมัน กฎหมายปกครอง
ตนเองฉบับแก้ไขใช้คำ�กลับกันกับในสัญญาปารีส นั่นคือในภูมิภาคนี้
ภาษาเยอรมันใช้เท่าเทียมกับภาษาอิตาเลียน ซึ่งเป็นภาษาราชการของรัฐ
หมายความว่าแต่นีต้ อ่ ไป ภาษาเยอรมันถือว่าเป็นภาษาราชการของท้องถิน่
แม้ว่าจะถือเหมือนเดิมว่าถ้ามีเอกสารเป็นสองภาษา ก็ให้ถือว่าฉบับภาษา
อิตาเลียนเป็นต้นฉบับที่ถูกต้อง
อย่างไรก็ตามจนกระทั่งเดือนพฤษภาคม 1989 ทางตำ�รวจและ
กระบวนการดำ�เนินคดีในศาลจึงยอมรับการใช้ภาษาคูก่ นั ได้ แม้กระนัน้ ก็ยงั
ต้องใช้เวลาอีก 4 ปีจงึ ใช้ได้ผลจริง ตามกฎหมายปกครองตนเองปี 1948 ชาว
ทีโรลใต้ที่พูดภาษาเยอรมันหรือละตินสามารถใช้ภาษาของตนในศาลได้
แต่การดำ�เนินคดีก็ยังใช้ภาษาอิตาเลียนเป็นส่วนใหญ่ โดยมีล่ามแปล
ให้ ตามมาตราที่นำ�มาใช้ในปี 1988 กระบวนการดำ�เนินคดีอาจจะใช้
หนึ่งหรือสองภาษาก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคู่กรณี แต่ผู้พิพากษา ทนายความ
และตำ� รวจไม่สามารถจะเรียนรู้สองภาษาได้ทันที (ในต้นทศวรรษที่
80 มีตำ�รวจที่เป็นชาวทีโรลใต้ประมาณร้อยละ 6 เท่านั้น และตำ�รวจ
อิ ต าลี ที่ รู้ ภ าษาเยอรมั น ก็ มี เ พี ย งร้ อ ยละ 15) จึ ง ต้ อ งใช้ เ วลาในการ
สร้ า งล่ า มมื อ อาชี พ สำ � หรั บ ศาล รั บ ตำ � รวจที่ ส ามารถพู ด ภาษาเยอรมั น
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ให้มากขึ้น และให้เรียนภาษาเยอรมันเพื่อรับประกาศนียบัตรความรู้
สองภาษา ในปัจจุบันผู้พิพากษาทั้งอาชีพและแต่งตั้งต้องรู้สองภาษา
สมาชิกคณะลูกขุนจะต้องมีประกาศนียบัตรความรู้สองภาษา ยกเว้นคดีที่
เกี่ยวกับตำ�รวจกึ่งทหารจึงใช้ภาษาอิตาเลียนอย่างเดียว การจับกุมและ
สอบสวนผู้ต้องสงสัยในคดีอาญาต้องใช้ภาษาแม่ของผู้ถูกกล่าวหา ถ้าผู้
ถูกกล่าวหาไม่ยอมบอก ก็ให้ใช้ภาษาที่คิดว่าเป็นภาษาแม่ พยานให้การ
เป็นภาษาแม่ คำ�ถามคำ�ตอบถ้าจำ�เป็นก็ต้องแปล คดีที่ดำ�เนินการเป็นสอง
ภาษาอัยการต้องแถลงเปิดคดีทั้งสองภาษา ผู้พิพากษาก็อ่านคำ�พิพากษา
ทั้งสองภาษา ในคดีแห่งชาวทีโรลใต้ที่พูดภาษาเยอรมัน อาจใช้ภาษา
เยอรมันในการดำ�เนินคดีนอกเขตเทร็นติโน/ทีโรลใต้ได้ ชาวละติน
สามารถใช้ภาษาละตินในศาลได้ทั้งพูดและเขียนหรือจะเลือกใช้ภาษา
เยอรมันหรือภาษาอิตาเลียนได้ทั้งคดีแพ่งและคดีอาญา ไม่เป็นการบังคับ
ว่าตำ�รวจต้องรู้ภาษาละติน แม้ว่าจะทำ�งานอยู่ในเขตชาวละตินก็ตาม ไม่
ว่าคดีใดที่เกี่ยวข้องกับศาลสูงระดับสามและคณะที่ปรึกษากิจการบ้าน
เมืองจะใช้ภาษาอิตาเลียนอย่างเดียวเท่านั้น ที่น่าสนใจก็คือ ตามมติศาล
ยุติธรรมของยุโรป ชาวเยอรมันและชาวออสเตรียที่เป็นจำ�เลยในทีโรลใต้
จะดำ�เนินคดีด้วยภาษาเยอรมันก็ได้
แม้จะมีกฎอยูว่ า่ ระเบียบการบริหารหรือเอกสารจะเขียนเป็นภาษา
เยอรมันหรืออิตาเลียนก็ได้ ขึ้นอยู่กับผู้รับ แต่บางกรณีก็ต้องเป็นสอง
ภาษาเมื่อให้สาธารณชนทราบ (เช่น ประกาศการประกวดราคาหรือการ
แข่งขัน) หรือแม้จะเกี่ยวกับปัจเจกชน แต่เมื่อใช้กับสาธารณชน (เช่น
บัตรประจำ�ตัว) การพิมพ์กฎระเบียบเหล่านี้ทั้งภาษาอิตาเลียนและภาษา
เยอรมันจะต้องใช้ขนาดเดียวกัน
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ประการที่สาม เกี่ยวกับโรงเรียน ต้องตั้งกรรมการอิสระของ
โรงเรียนสามคณะภายใต้การควบคุมของจังหวัด แต่ละคณะมีอำ�นาจใน
การบริหารโรงเรียนในกลุ่มภาษาของตน แม้บุคลากรทางการสอนจะยัง
เป็นของรัฐอยู่จังหวัดก็จะเป็นผู้บริหาร จังหวัดยังควบคุมบุคลากรที่ไม่ใช่
ผู้สอนและระดับประถมวัยด้วย โรงเรียนชาวละตินนั้นมีวิธีการจัดการ
พิเศษ ในระดับประถมวัยจะสอนเป็นภาษาละติน แต่ในระดับประถมวัย
และมัธยมจะสอนตามหลัก “คู่ขนาน” คือจำ�นวนชั่วโมงที่สอนเป็นภาษา
เยอรมันและภาษาอิตาเลียนเท่ากัน ภาษาละตินจะเป็นภาษาช่วย ตัง้ แต่ปี
1988 ภาษาละตินได้ใช้สอนวิชาภูมศิ าสตร์ในโรงเรียนระดับมัธยมต้น
ประการที่สี่ กฎหมายปกครองตนเองปี 1948 กำ�หนดแต่เพียงว่า
รัฐบาลแห่งชาติมีอำ�นาจทบทวนกฎหมายของจังหวัดได้ ในกรณีที่เป็น
เรื่องนอกเหนืออำ�นาจของจังหวัด หรือขัดแย้งกับผลประโยชน์ของรัฐ
ในภูมิภาคนั้นหรือที่อื่น ในฉบับแก้ไขใหม่ ถ้าเห็นว่ากฎหมาย (ของ
จังหวัด) เป็นการไม่ยุติธรรมต่อสิทธิเท่าเทียมกันของพลเมืองในสังคม
ต่างภาษากัน หรือต่ออัตลักษณ์ทางเชื้อชาติหรือทางวัฒนธรรมเสียงส่วน
ใหญ่ของสมาชิกของกลุ่มภาษาหนึ่งอาจจะขอให้มีการลงคะแนนแยกกัน
ก็ได้ หากคำ�ขอถูกปฏิเสธ หรือกฎหมายได้รับการรับรอง แม้จะมีเสียง
ไม่เห็นด้วยถึงสองในสามของกลุ่มภาษานั้น เสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มที่
คัดค้านสามารถอุทธรณ์ไปยังศาลรัฐธรรมนูญ แต่กฎหมายนั้นก็ยังมีผล
บังคับอยู่จนกว่าศาล (รัฐธรรมนูญ) จะตัดสินเป็นอย่างอื่น วิธีนี้เป็นการ
ยืนยันการตัดสินใจแบบประชาธิปไตยผิดกับที่อื่น ซึ่งถ้าเสียงส่วนใหญ่
ของกลุ่มภาษาหนึ่งไม่เห็นด้วยก็คือเป็นการคัดค้านทันที
ประการที่ห้า เกี่ยวกับงบประมาณของภูมิภาคและจังหวัด ใน
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กฎหมายปกครองตนเองปี 1948 ถ้างบประมาณต้องได้รับเสียงเห็นด้วย
จากสมาชิกส่วนใหญ่ของกลุ่มทั้งสองกลุ่ม แต่ยังไม่ได้รับเสียงดังกล่าวก็
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้อนุมัติ ในฉบับแก้ไขปี 1972
เสียงส่วนใหญ่ของกลุ่มภาษาหนึ่งอาจจะขอให้ลงมติเป็นส่วนๆ โดยกลุ่ม
ภาษาใหญ่ก็ได้ ส่วนที่ไม่ได้รับการรับรองจากเสียงส่วนใหญ่ของทั้งสอง
กลุ่ม อาจจะส่งไปให้คณะกรรมการร่วมที่มีผู้แทนเท่ากันพิจารณา และ
ต้องการเสียงส่วนใหญ่แบบธรรมดาตัดสิน ถ้าหาเสียงส่วนใหญ่ไม่ได้ ร่าง
งบประมาณก็ต้องส่งให้ศาลปกครองภูมิภาคแผนกโบเซน/โบลซาโนเป็น
ผู้ตัดสินชี้ขาด
ประการที่หก กฎหมายของรัฐจังหวัดสามารถโต้แย้งได้โดยตรง
ไม่ต้องดำ�เนินการผ่านภูมิภาค
ประการทีเ่ จ็ด พลเมืองทีอ่ ยูอ่ าศัยอยูใ่ นภูมภิ าคอย่างน้อย 2 ปีมสี ทิ ธิ
จะได้รับการจ้างงานในหน่วยงานสาธารณะในเขตจังหวัดก่อน (สำ�หรับ
คนนอกจังหวัด)
4. การเงินการคลัง
การมี เ งิ นมากมายไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า มี ค วามเป็ น อิ ส ระเสรี ใ น
ทางการเงินการคลัง ความเป็นอิสระเสรีในทางการเงินการคลังหมายถึงว่า
จะมีอิสระเสรีในการตัดสินใจใช้เงินแค่ไหน ภายใต้กฎหมายปกครอง
ตนเองฉบับเก่า ทีโรลใต้ตอ้ งพึง่ พาการเงินจากรัฐและภูมภิ าคแทบทัง้ หมด
นอกเหนือจาก 9 ใน 10 ของรายได้จากภาษีเงินได้และภาษีโรงเรือน
(อาคาร) ที่เก็บได้ในเขต (จังหวัด) จังหวัดจะจัดเก็บภาษีเองก็ไม่ได้
แต่ภายใต้กฎหมายใหม่ และการปฏิรูปการทำ�งบประมาณ สถานการณ์
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ดังกล่าวดีขึ้นเป็นอย่างมาก กล่าวคือ ประการที่หนึ่ง ทีโรลใต้ได้รับ
ประโยชน์จากรายได้ตายตัว ซึ่งเป็นจำ�นวนประมาณร้อยละ 85 ของงบ
ดำ�เนินการ รายได้เหล่านี้มาจาก 9 ใน 10 จากภาษีทางตรง ประกอบด้วย
ภาษีเงินได้ในท้องที่ ซึ่งเก็บจากในพื้นที่ของจังหวัด (ยกเว้นภาษีบาง
อย่างเช่นภาษีจำ�นองที่สงวนไว้เป็นของภูมิภาค) รวมทั้งภาษีค่าใช้ไฟฟ้า
ทั้งหมด ค่าจดทะเบียน ตราสิน และอากรแสตมป์ ค่าใบอนุญาตของ
รัฐ ภาษีการใช้ถนน ภาษีบุหรี่ ทั้งรวมถึง 7 ใน 10 ของภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากสินค้าที่ผลิตในพื้นที่ และส่วนหนึ่งของภาษีมูลค่าเพิ่มจากภาษีสินค้า
นำ�เข้าจากต่างประเทศ
ประการที่สอง รายจ่ายที่เหลืออีกร้อยละ 15 ที่เรียกว่ารายจ่าย
แปรผัน ก็จะได้จากภาษีของรัฐ ซึ่งเป็นข้อตกลงรายปีระหว่างนายกรัฐมนตรีของทีโรลใต้กับรัฐบาลอิตาลี รัฐบาลของจังหวัดมีอิสระที่จะใช้
จ่ายเงินจากงบคงที่และงบแปรผันได้อย่างอิสระ ภายใต้กฎหมายปี 1996
ยังมีข้อตกลงเพิ่มเติมว่ารายได้จากภาษีชนิดใหม่หรือจากการเพิ่มอัตรา
ภาษีจะเป็นของรัฐโดยอัตโนมัติเพื่อใช้จ่ายในรายการใหม่ๆ เป็นการ
เฉพาะ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในกรณีภัยร้ายแรงจากธรรมชาติอีกด้วย นอกจาก
รายได้จากภาษีต่างๆ แล้ว จังหวัดยังได้รับเงินจากกองทุนต่างๆ ที่รัฐบาล
จัดให้ตามภาคต่างๆ ของประเทศ
ประการทีส่ าม จังหวัดได้รบั เงินกองทุนเพือ่ สนับสนุนอุตสาหกรรม
และกองทุนอื่นๆ เพื่อดำ�เนินงานตามอำ�นาจที่รัฐมอบหมายให้ทำ� รวมทั้ง
ในส่วนที่อยู่ในงบแปรผันคือประมาณร้อยละ 1.61 ของงบรายจ่ายทั่วไป
ของรัฐเพื่อทำ�งานที่จังหวัดมีความเชี่ยวชาญ (คำ�นวณจากจำ�นวนพลเมือง
และเนื้อที่เป็นร้อยละของประเทศได้ 0.76 และ 2.46 ตามลำ�ดับ แล้ว
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หารด้วยสอง) นอกจากนี้จังหวัดยังมีสิทธิ์รับทุนอุดหนุนโดยอัตโนมัติเพื่อ
ยกระดับการบริการสุขภาพให้ถึงระดับเฉลี่ยทั่วประเทศ ทั้งยังมีสิทธิ์รับ
ส่วนแบ่งทุนเพื่อโครงการพิเศษที่รัฐตั้งขึ้นเพื่อภูมิภาคนี้ ทุนนี้ไม่ได้โดย
อัตโนมัติ ต้องสมัครจึงจะมีสิทธิ์
5. ความขัดแย้งที่เกิดจากการดำ�เนินการของเขตปกครองตนเอง
1) การบังคับให้ต้องแจ้งภาษาเดิม
การที่จะให้ระบบสัดส่วนทางเชื้อชาติทำ�งานได้ผลในการจ้างงาน
ของเกือบทุกหน่วยงาน พลเมืองทุกคนที่อาศัยอยู่ในเขตจังหวัดจะต้อง
แจ้งเชื้อชาติของตนว่าเป็นกลุ่มใด โดยปกปิดชื่อในการสำ�รวจสำ�มะโน
ประชากรทุกๆ 10 ปี พ่อแม่จะเป็นผู้แจ้งแทนลูกที่อายุยังไม่ถึง 14 ปี
หลักฐานนี้จะเปลี่ยนแปลงไม่ได้จนกว่าถึงการสำ�รวจครั้งต่อไป การแจ้ง
กลุ่มเชื้อชาติมีผลกว้างไกลกว่าเรื่องการจ้างงาน เพราะต้องไปถึงว่าเด็กจะ
เข้าเรียนที่ไหน มีผลต่อผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง เพราะกระทบต่อ
การแบ่งอำ�นาจไปตามสถาบันการเมือง มีผลต่อการกระจายที่พักอาศัย มี
ผู้เห็นว่าการให้แจ้งกลุ่มเชื้อชาติเป็นการละเมิดมาตรา 3 ของรัฐธรรมนูญ
ของอิตาลี ที่ให้สิทธิเท่าเทียมกันแก่พลเมืองโดยไม่คำ�นึงถึงเพศ เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา และความเชื่อทางการเมือง เมื่อปี 1984 กรรมการ
ที่ปรึกษากิจการบ้านเมืองประกาศว่า กฎหมายที่กำ�หนดให้แจ้งเชื้อชาติ
นั้นผิดกฎหมาย เพราะไม่เปิดโอกาสให้เลือก “ภาษาอื่น” หรือ “ภาษา
ผสม” มีการประนีประนอมเพื่อให้ปัญหายุติก่อนการสำ�มะโนประชากร
ในปี 1991 ทางออกก็คือ เอกสารที่แจ้งกลุ่มเชื้อชาติให้ทำ� 3 ฉบับ
ฉบับหนึ่งเพื่อรักษาระบบสัดส่วนทางเชื้อชาติ ฉบับที่สองสำ�หรับแฟ้ม
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ส่วนตัวของผู้แจ้ง และฉบับที่สามเพื่อเก็บสถิติ ชาวทีโรลใต้ที่ไม่เป็น
สมาชิกสามกลุ่มภาษา ก็ให้เลือกช่องที่ตนประสงค์จะเป็นกลุ่มใด ฉบับ
แรกศาลท้องถิ่นเก็บไว้เป็นการรักษาสิทธิตามระบบ ฉบับที่สามที่แสดง
เฉพาะสามกลุ่มภาษาก็ส่งยังสำ�นักงานสถิติของจังหวัด
2) หน่วยงานสาธารณะไม่สามารถบรรจุคนได้ตามโควตาของกลุ่ม
ภาษา
ปัญหาที่สองเกี่ยวกับว่าจะเกิดปัญหาอะไร ถ้าหน่วยงานสาธารณะ
ไม่สามารถจะบรรจุคนได้เต็มตามโควตาของกลุ่มภาษา ไม่ว่าด้วยเหตุใด
แทนที่จะปล่อยให้ตำ�แหน่งว่างไว้จนเป็นผลเสียต่องาน ในปี 1997 จึงมี
มาตรการให้ผู้สิทธิ์ในกลุ่มอื่นเข้าแทนตามสิทธิก่อนหลังภายในกรอบของ
ตำ�แหน่งที่สงวนไว้รวมทุกกลุ่ม ในกรณีที่ต้องใช้งานอย่างรีบด่วนอาจจะ
ขยายได้อีกร้อยละ 30 ของตำ�แหน่งว่าง
3) การโอนกิจการให้เอกชนดำ�เนินการ
ในทศวรรษที่ 80 หน่วยงานของรัฐหลายแห่ง โดยเฉพาะการรถไฟ
และไปรษณีย์ได้โอนให้เอกชนดำ�เนินการ แล้วระบบสัดส่วนทางเชื้อชาติ
และความรู้ด้านภาษาที่ผูกติดอยู่กับระบบจะมีผลบังคับต่อไปอีกหรือไม่
มาตรการทางการบริหารที่ออกในปี 1997 ยืนยันว่ามี อย่างไรก็ตาม ใน
กรณีรีบด่วนให้ยืดหยุ่นได้ถึงร้อยละ 50 ของตำ�แหน่งที่ว่าง
4) การสอบความรูด้ า้ นภาษาเพือ่ เข้าสูต่ �ำ แหน่งในหน่วยงานของรัฐ
(สาธารณะ)
ในระบบความรู้สองภาษาสำ�หรับหน่วยงานสาธารณะ กำ�หนดให้มี
ประกาศนียบัตรที่จังหวัดออกให้เป็นการเฉพาะ เพื่อเข้าทำ�งานหรือเลื่อน
ตำ�แหน่ง ประกาศนียบัตรนีไ้ ด้จากการสอบทีจ่ ดั ขึน้ ปีละ 4 ครัง้ ระหว่างสอบ
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ข้อเขียนกับสัมภาษณ์ห่างกัน 30 วัน จัดขึ้นที่ศูนย์การสอบแห่งเดียวใน
จังหวัด ในปี 1998 มีผู้ฟ้องต่อศาลยุติธรรมของยุโรปว่าวิธีการนี้ขัดต่อ
หลักเสรีภาพในการเลือกที่อยู่ของพลเมืองของสหภาพยุโรปที่ประสงค์
จะทำ�งานในสถาบันที่ต้องการผู้รู้สองภาษาในทีโรลใต้ เพราะเป็นการ
ยุ่งยากและแพงสำ�หรับผู้ที่ต้องทิ้งงานและเดินทางไปสอบ 2 ครั้ง ทั้ง
ยังไม่สมเหตุสมผลที่จะยอมรับความรู้ด้านภาษาจากประกาศนียบัตรของ
หน่วยงานในจังหวัดนี้แต่เพียงแห่งเดียว ศาลรับฟัง ในปัจจุบันระยะ
ระหว่างการสอบยืดเป็นตลอด 1 ปีแทนที่จะเป็นเพียง 1 เดือน
5) การแยกกลุ่ ม ภาษาในการศึ ก ษา ไม่ เ หมื อ นเรื่ อ งการแจ้ ง
กลุ่ ม ภาษาในการทำ � สำ � มะโนประชากรและระบบสั ด ส่ ว นทางเชื้ อ ชาติ
เพื่อการจ้างงาน ความคิดและการดำ�เนินการแยกระบบโรงเรียนและ
สอนสองภาษา แต่ ช าวที โ รลใต้ ป ฏิ เ สธอย่ า งแข็ ง ขั น เขาถื อ ว่ า ภาษา
เป็นตัวหลักที่แสดงอัตลักษณ์ ความมีตัวตนของพวกเขาเป็นสิ่งสำ�คัญ
ยิ่ง เด็กๆ จึงต้องได้รับการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมวัย จนถึง
มั ธ ยมศึ ก ษาด้ ว ยภาษาแม่ ความเห็ น ทางครุ ศ าสตร์ (วิ ช าครู ) เห็ น
ว่าการเรียนด้วยสองภาษามีแต่ทำ�ให้เด็กไม่ถนัดสักภาษาเดียวเหมือน
นั่ ง คร่ อ มเก้ า อี้ แต่ ก ารเรี ย นรวมก็ เ สี่ ย งต่ อ การปนเปื้ อ นทางภาษา ที่
ต้ อ งค้ น หาตั ว เองหลั ง จากการทำ � ลายล้ า งของลั ท ธิ ฟ าสซิ ส ต์ ที่ ทำ � ให้
อัตลักษณ์ของกลุ่มอ่อนแอลง เปิดช่องให้เกิดการกลืนชาติขึ้นอีก ชาว
ทีโรลใต้ไม่ต้องการ หรือจำ�เป็นจะมีสังคมครึ่งๆ กลางๆ “ครึ่งสปาเก็ตตี้
ครึ่งคเนอเดล”
ภายใต้ระบอบการปกครองตนเอง พ่อแม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกให้ลูก
เข้าเรียนโรงเรียนได้ตามแบบข้อตกลงนานาชาติกรณีชิลีเซียเหนือระหว่าง
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เยอรมันกับโปแลนด์เมื่อปี 1922 ซึ่งเจ้าหน้าที่จะตีความหรือคัดค้านไม่ได้
แต่เพื่อป้องกันไม่ให้เด็กจากกลุ่มภาษาหนึ่งไปเข้าโรงเรียนอีกกลุ่มภาษา
หนึ่ง (ซึ่งจะก่อความวุ่นวายในการสอน) ในปี 1988 จึงได้มีมาตรการ
ว่าหากเด็กมีความรู้ภาษาที่เป็นสื่อการสอนในโรงเรียนไม่พอ ต้องเสนอ
เรื่องให้กรรมการร่วมที่มีผู้แทนสองกลุ่มภาษาจำ�นวนเท่ากันตัดสิน การ
ตัดสินใช้เสียงข้างมาก ถ้าตกลงไม่ได้ประธาน (เชื้อชาติเยอรมัน ถ้าเข้า
โรงเรียนเยอรมัน, เชื้อชาติอิตาเลียน ถ้าเข้าโรงเรียนอิตาเลียน) เป็นผู้
ออกเสียงตัดสิน ถ้าเข้าหรือออกจากโรงเรียนอนุบาล ประถมวัย กรรมการ
โรงเรียนเป็นผู้ตัดสิน
6) รัฐ (รัฐบาลกลาง) สามารถจัดทำ�โครงการที่อยู่อาศัยของตน
ในเขตจังหวัดได้
แม้ ว่ า จั ง หวั ด จะมี อำ � นาจแท้ จ ริ งในเรื่ อ งที่ อ ยู่ อ าศั ย สามารถ
ควบคุมจัดสรรที่อยู่ให้ผู้แสดงความประสงค์และสามารถรับทุนจากรัฐมา
จัดทำ�โครงการได้ แต่ในปี 1988 ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ารัฐ (รัฐบาล
กลาง) ยังสามารถจัดทำ�โครงการที่อยู่อาศัยในเขตทีโรลใต้ได้โดยไม่ต้อง
อาศัยกฎหมายของจังหวัด ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ของชาติ (เช่น ก่อสร้าง
หน่วยทหาร)
7) ชื่อสถานที่สองภาษาดำ�เนินการต่อไป
สำ�หรับชาวทีโรลใต้แล้ว การบังคับให้ใช้ชื่อสถานที่เป็นสองภาษา
เป็นเพียงการยืดชีวิต “การค้นพบ” ของเอ็ตตอเร โตโลเมอิ เท่านั้น
ชาวทีโรลใต้ให้เหตุผลว่า เมื่อจังหวัดมีอำ�นาจตามกฎหมายในเรื่องชื่อ
สถานที่แล้ว ก็ควรจะรับชื่อเยอรมันหรืออิตาเลียนหรือละตินที่มีส่วนใน
ประวัติศาสตร์ หรือมรดกทางเชื้อชาติของแผ่นดิน ส่วนชื่อภาษาอิตาเลียน
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ประมาณ 8,000 ชื่อที่รัฐบาลฟาสซิสต์ประกาศนั้น ไม่ควรจะรับแบบ
ครอบคลุมไปหมด ความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงซึ่งต้องได้รับความ
ร่วมมือจากรัฐบาลยังไม่สำ�เร็จในขณะนี้
6. การปฏิบัติตามข้อตกลงเดกาสเปรี-กรูเบอร์ และแนวคิดเรื่องการ
ปกครองตนเองแบบพลวัต
แม้จะคาดหวังว่าเรื่องใน “ข้อตกลงสำ�เร็จรูป” จะสำ�เร็จลงได้
โดยเร็ว แต่ความซับซ้อนและความขัดแย้งของเรื่องทำ�ให้เรื่องยืดเยื้อ
ไปจนถึงปี 1992 พรรค เอส.วี.พี. จึงสามารถยืนหยัดต่อรัฐบาลออสเตรีย
ว่ามีการปฏิบัติตามข้อตกลงจนเป็นที่พอใจของตนแล้ว รัฐบาลออสเตรีย
สามารถประกาศได้ว่า ความขัดแย้งกับอิตาลีเรื่องการปฏิบัติตามข้อตกลง
ปารีสได้ยุติลงแล้ว หลังจากลงนามกันมาแล้ว 46 ปี แง่มุมที่น่าสนใจยิ่ง
เกี่ยวกับการเจรจาปรองดองของกฎหมายฉบับแก้ไขคือ การปกป้องชน
กลุ่มน้อยเป็นกระบวนการต่อเนื่องตามสถานการณ์ในเวลาที่เปลี่ยนไป
ค่านิยมที่เปลี่ยนไป และเทคโนโลยีที่ก้าวไป และระบบการปกครอง
ตนเองจึงไม่ควรยึดแน่นตายตัวตามกฎหมายเท่านั้นอย่างเช่นในปี 1948
แต่ควรมีพลวัต (เปลี่ยนไป) สามารถจะรับกับความเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิ จ และสั ง คมได้ ดั ง นั้ น จึ ง จำ � เป็ น ที่ จ ะต้ อ งมี ก ลไกที่ โ รมและ
โบเซน/โบลซาโน จะต้องเจรจาทำ�ความตกลงกัน แม้ว่ารัฐบาลออสเตรีย
จะประกาศว่าความขัดแย้งได้ยุติแล้ว ดังนั้นในปี 1992 จึงมีกรรมการถาวร
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยชาวทีโรลใต้ 4 คน อิตาเลียน 2 คนและละติน
1 คน ทีป่ ระสานกับคณะรัฐมนตรีของอิตาลีเพือ่ พิจารณาปัญหาทีม่ ผี ลกระทบต่อการคุม้ ครองและการพัฒนาทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของ
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ชนกลุ่มทั้งสามภาษา คณะกรรมการสามารถทำ�ข้อเสนอแนะที่คาดว่า
จำ�เป็น แม้ไม่เป็นการบังคับ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงต่อระบบการ
ปกครองตนเอง
ï ข้อสรุป ï
1. การฟื้นฟูฐานะเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมของทีโรลใต้
ก่อนได้ “กล่องมติ” ทีโรลใต้อยูใ่ นภาวะระส่�ำ ระสาย โบเซน/โบลซาโนอยู่ในกลุ่มจังหวัดที่ยากจนที่สุดของอิตาลี ปัญหาเศรษฐกิจและ
สังคมของทีโรลใต้หนักหนาสาหัสแต่ไม่มีใครรับรู้ ประชาชนต้องทำ�งาน
อย่างหนักเพื่อที่จะเรียกอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเยอรมันของตนคืนมา
ได้ ชาวอิตาเลียนไม่เห็นใจในปัญหา และมักโยนปัญหาว่าชาวทีโรลใต้
เป็นนาซี เพียงเพื่อจะปกปิดอดีตและการกระทำ�อันน่าสลดใจต่อชนกลุ่ม
น้อย มีเหตุผลรอบด้านที่ชวนให้ชาวทีโรลใต้หาทางแยกไปจากรัฐที่ไม่
เคยเหลียวแลพวกเขาเลย
สามสิบปีหลังจากข้อตกลง “กล่องมติ” สถานการณ์เปลี่ยนแปลง
ไปในทางดีขึน้ อย่างมาก ถ้าภูมภิ าคนีด้ �ำ รงอยูไ่ ปตามกฎหมาย ชาวทีโรลใต้
เป็นอยู่ตามความเป็นจริง ชาวทีโรลใต้และชาวละตินเลิกเป็นคนแปลกหน้าในดินแดนของตนเอง ระบบการปกครองตนเองที่พวกเขาได้รับเป็น
ที่อิจฉาของชนกลุ่มน้อยที่มีวัฒนธรรมท้องถิ่นของตนเองกลุ่มอื่นในยุโรป
และทั่วโลก
ชาวที โ รลใต้ ไ ด้ เ ปลี่ ย นเป็ น สั ง คมที่ ส มดุ ล มี ส่ ว นร่ ว มในทุ ก
ด้านของเศรษฐกิจ การค้าขาย และวิถีชีวิตทางปัญญา เศรษฐกิจของ
ทีโรลใต้ที่อยู่บนพื้นฐานของการเกษตรและการท่องเที่ยวเฟื่องฟูอย่าง
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มาก จนมีอัตราการว่างงานต่ำ�ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ไม่ต้องพูดถึงอิตาลี
เฟื่องฟูไม่แพ้กันคือชีวิตทางวัฒนธรรม มีการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเรียนฟรี
และโรงเรียนอาชีวะที่ให้อนุปริญญาและปริญญาตรีอีกหลายแห่ง รวมทั้ง
มหาวิทยาลัย และสถาบันชั้นสูงเฉพาะทาง มีสำ�นักพิมพ์ หนังสือพิมพ์ฟรี
4 ฉบับ ซึ่งเป็นภาษาเยอรมัน 2 ฉบับและภาษาอิตาเลียน 2 ฉบับ ผลิต
สิ่งพิมพ์เกี่ยวกับท้องถิ่นเป็นจำ�นวนมาก มีทั้งเพื่อศิลปะ อาชีพ และการ
ศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรม เครือข่ายวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ของรัฐ
จากโบเซน/โบลซาโน มีรายการภาษาเยอรมันด้วย ไม่ต้องพูดถึงสถานี
ของเอกชนทีส่ ามารถถ่ายทอดรายการภาษาเยอรมันและละตินจากประเทศ
เยอรมนี ออสเตรีย และสวิตเซอร์แลนด์ จังหวัดมีผู้ตรวจการของตนเอง
มีสำ�นักงานสถิติของตนเอง จึงไม่น่าแปลกใจว่าในการสำ�รวจเมื่อปี 1994
มีชาวทีโรลใต้กว่าร้อยละ 80 และชาวละตินร้อยละ 79.9 แสดงตนว่าเป็น
ชาวมาตุภูมิในพื้นที่มากกว่าเป็นชาวภูมิภาคทีโรลหรือชาวอิตาเลียนหรือ
ชาวออสเตรีย และชาวอิตาเลียนเองกว่าร้อยละ 17.7 ก็แสดงตนเช่นนั้น
2. ทีโรลใต้ เขตปกครองตนเองเพื่อทุกคน
ชาวทีโรลใต้อาจจะเคยเชื่อว่าเขตปกครองตนเองตามสัญญาปารีส
นั้นมีขึ้นเพื่อพวกเขาเท่านั้น ในตอนแรกก็เข้าใจกันเช่นนั้นจริงๆ แต่การ
ปกครองตนเองไม่ได้รับรองเฉพาะสิทธิของกลุ่มและของปัจเจกชนที่เป็น
สมาชิกชนกลุ่มน้อยทางภาษาเท่านั้น แต่เป็นเขตแดนที่กำ�หนดให้พลเมือง
ทุกคนในที่นั้น ได้รับประโยชน์จากข้อกำ�หนดดังกล่าว ที่จริงชาวอิตาเลียน
แทบทั้ ง หมดในที โ รลใต้ ล้ ว นเป็ น ลู ก หลานรุ่ น ที่ ส ามหรื อ ที่ สี่ ข องชาว
อาเตสินี จึงกล่าวได้ว่าที่นี่ก็เป็นบ้านเกิดของเขาเหมือนกัน ตามความคิด
ระบบปกครองตนเองแบบพลวัต สามกลุ่มภาษาแบ่งอำ�นาจกันในการ

การปกครองตนเองของทีโรลใต้

35

ปกครองและบริหารดินแดนของตน มีสิทธิก่อนในการเข้าทำ�งาน ภาษา
จะได้รับการรักษาไว้ให้เจือปนกันน้อยที่สุดแต่ใช้ประโยชน์สูงสุดในชีวิต
ประจำ�วัน ทัศนะกว้างอย่างนี้ทำ�ให้ทั้งสามกลุ่มมาใกล้ชิดกัน ด้วยตระหนัก
ว่าการปกครองตนเองนั้นเพื่อพวกเขาทุกคน ทั้งคำ�นึงถึงส่วนที่ตนจะ
ให้แก่ส่วนรวมในจังหวัด ข้อเท็จจริงที่ว่ากฎหมายของจังหวัดไม่ต้อง
รับการเห็นชอบจากกรุงโรมอีกแล้วเป็นแรงใจสำ�คัญไปสู่ความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ทางการเมือง
3. มิติทางด้านยุโรป
ด้วยความมั่นใจใหม่ ชาวทีโรลใต้เป็นกลุ่มผู้นำ�ในการผลักดัน
ให้เกิดความร่วมมือข้ามพรมแดนของสหภาพยุโรป และกระบวนการให้
ภูมิภาคต่างๆของยุโรปมีบทบาทสำ�คัญในการพัฒนายุโรปให้เป็นรัฐของ
ตนเอง ทีโรลใต้เป็นสมาชิกก่อตั้งสมาคมอาเจ-แอลป์ องค์กรที่ประกอบ
ด้วยมณฑล จังหวัด และอาณาบริเวณเทือกเขาแอลป์ของประเทศเยอรมนี
ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์และอิตาลี ซึ่งมีอำ�นาจเกี่ยวกับการบริหาร การ
จัดการ และการเงิน เพื่อความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยว การเกษตร
และสิ่งแวดล้อมในเทือกเขาแอลป์ ผู้แทนของทีโรลใต้เป็นสมาชิกที่
เข้มแข็งของคณะกรรมการด้านนี้ของสหภาพยุโรป
เรื่องนี้ทำ�ให้เห็นชัดเจนว่า ความก้าวหน้าทางการเมืองของยุโรป
มีส่วนสำ�คัญที่ช่วยยกฐานะของทีโรลใต้ กระบวนการที่รวมกันทั้งยุโรปใน
การกำ�หนดเขตแดน นโยบายการเกษตรร่วมกัน กองทุนสร้างพื้นฐาน
และโครงการชุมชน มีผลอย่างมากที่ทำ�ให้ทีโรลใต้มีการเมืองที่สงบนิ่ง
และเศรษฐกิจรุ่งเรือง โดยเฉพาะการแบ่งสรรอำ�นาจซึ่งเป็นเทคนิคการ
ปกครองในพื้นที่ที่ชุมชนมีการแบ่งแยกทางวัฒนธรรม เทคนิคนี้ได้จาก
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หลักคิดคริสเตียนประชาธิปไตย-สังคมนิยมประชาธิปไตยของสหภาพยุโรป การแบ่งอำ�นาจจะทำ�ไม่ได้ถ้าสองฝ่ายเข้ากันไม่ได้ เหมือนใน
กรณีของไอร์แลนด์เหนือและไซปรัส การแบ่งอำ�นาจจะเกิดขึ้นไม่ได้
ถ้าวัตถุประสงค์ของฝ่ายหนึ่งต้องการจะทำ�ลายโครงสร้างที่ให้มีการแบ่ง
อำ�นาจนั้นเสียเอง
4. การกำ�หนดอนาคตตนเอง
แล้วสิทธิในการกำ�หนดอนาคตของตนเองทีช่ าวทีโรลใต้ร่�ำ เรียกหา
เป็นอย่างไร ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรของพรรค เอส.วี.พี. ว่า สิทธิกำ�หนด
อนาคตตนเองของชาวทีโรลใต้จะแยกออกไปไม่ได้ แต่พรรคก็รู้ว่าสัญญา
ปารีสเป็นฐานการพัฒนาของกลุ่มชนในรัฐอิตาลีจะขัดกันหรือไม่ที่ตกลง
กันว่าจะเป็นส่วนหนึง่ ของอิตาลีและการยืนยันจะกำ�หนดอนาคตตนเอง จะ
นำ�ไปสู่การแยกจากกัน ตามธรรมดาการขอกำ�หนดอนาคตตนเองก็เป็นการ
แบ่งแยกในสายตาของรัฐบาล เพื่อหลีกเลี่ยงความยุ่งยากทางการเมืองที่
จะเกิดจากความเคลื่อนไหวดังกล่าว และปัญหาที่ว่าการกำ�หนดอนาคต
ตนเองที่ยอมรับกันว่าใช้ได้กับคนทุกชาติ จะใช้ได้กับชนกลุ่มน้อยด้วย
หรือไม่ ผู้เกี่ยวข้องในกรณีทีโรลใต้บางคนได้แปลความหมายย้ำ�ว่า พวก
เขาควรมีสิทธิ์ที่จะตัดสินใจอย่างอิสระว่าควรจะใช้อำ�นาจบริหารและการ
จัดการทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมแบบใด จึงจะรักษาลักษณะ
ทางวั ฒ นธรรมและอั ต ลั ก ษณ์ ที่ ชั ด เจนและเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งในประเทศที่
ตนอาศั ย เหมื อ นอย่ า งที่ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของประเทศชาติ ท างวั ฒ นธรรม
พวกเขากำ�ลังเรียกร้องอำ�นาจนี้อยู่ ถ้าการเรียกร้องอย่างถูกกฎหมาย
นี้ถูกปฏิเสธ การขอแยกก็จะเป็นการถูกกฎหมายการปกครองตนเองที่
ยอมรับกันได้จึงเป็นการกำ�หนดอนาคตตนเองรูปแบบหนึ่ง
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5. การปกครองตนเองของทีโรลใต้ จะเป็นแบบอย่างสำ�หรับชนกลุ่ม
น้อยทางภาษากลุ่มอื่นๆ ของยุโรปได้หรือไม่
การปกครองตนเองของทีโรลใต้เป็นรูปแบบเฉพาะของตนอย่าง
แน่นอน แต่ที่จะเป็นแบบอย่างแก่กรณีอื่นก็คือ วิธีการที่ทีโรลใต้บรรลุถึง
เป้าหมาย หลักสำ�คัญคือการเสนอแนวทางที่เป็นไปได้อย่างตรงไปตรงมา
และติดตามอย่างจริงจัง แต่ด้วยสันติวิธี มีสิ่งอื่นที่สำ�คัญอีก 3 ประการ
คือ ประการแรก การทำ�ให้ปัญหาของทีโรลใต้เป็นปัญหาระดับนานาชาติ
โดยสัญญาปารีสในปี 1946 ที่ทำ�ให้ออสเตรียซึ่งเป็นรัฐร่วมวัฒนธรรมกับ
ทีโรลใต้มีบทบาทในฐานะอำ�นาจคุ้มครองได้ ประการที่สอง ชาวทีโรลใต้
รวมกำ�ลังกันเหนียวแน่นทั้งหมู่ภายใต้พรรคการเมืองเป็นเครื่องกำ�บัง คือ
พรรค เอส.วี.พี.และสาม ความพร้อมของรัฐบาลอิตาลีในด้านรัฐธรรมนูญ
และกล่องมติ ที่จะประกันสถานะพิเศษของกลุ่มชนที่พูดภาษาเยอรมัน
และภาษาละติน พร้อมที่จะถ่ายโอนอำ�นาจที่ชนกลุ่มน้อยเห็นว่าสำ�คัญต่อ
การดำ�รงอยู่และการพัฒนา และพร้อมที่จะหลีกเลี่ยงมาตรการที่เป็นการ
กลืนชาติ
ข้อวิเคราะห์สุดท้าย สิ่งสำ�คัญที่ได้จากประวัติการปกครองตนเอง
ของทีโรลใต้คอื เราได้บทเรียนหลายอย่างว่า การคุม้ ครองรักษาวัฒนธรรม
เป็นงานที่ต้องร่วมกันทำ�, ปัจเจกชนเจริญขึ้น จะสามารถรักษาวัฒนธรรม
และอัตลักษณ์ได้ดกี ว่าถ้าทำ�ในลักษณะเป็นกลุม่ กฎหมายทีเ่ คร่งครัดไม่ใช่
คำ�ตอบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และสังคม
พหุวัฒนธรรมที่มีชีวิต ต้องมีกลวิธีที่นำ�ไปสู่ความร่วมมือมากกว่าการ
เผชิญหน้ากัน
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การปกครองตนเองของทีโรลใต้

