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A REGIONÁLIS IDENTITÁS ÉS MENTALITÁS JELENTİSÉGÉNEK VÁLTOZÁSA AZ 

EURÓPAI INTEGRÁCIÓS FOLYAMATBAN 

 

I. Globalizáció és regionalizáció 

 

A „globalizáció” modellje köznapi témává vált. Az áruk szabad áramlásának és a 

felvevıpiacok világmérető összefonódásának elve nem csak annyit jelent, hogy a világ 

minden térségét és zónáját hasonló jellegő termelési és elosztási elvek mőködtetik, hanem 

ennél lényegesen többet. A globalizáció nemcsak a gazdaságot, hanem a szociális és kulturális 

szférát is áthatja, azokra is kiterjed. A McDonald és a hozzá hasonló kereskedelmi láncok 

azok egész világra kiterjedı fogyasztási lázában a szociális különbségek szintézise folyik, 

melynek során úgy tőnik, hogy a globális piaci forgalomban a felhasználói esélyek közös 

szintje áll be. A globális összehangolódás ily módon vázolt mechanizmusa azonban másféle 

hatásokkal kecsegtet.  

A McDonald és a hozzá hasonló láncok hatása kétírányú. Egyik oldalon érvényesül 

egységesülés igénye, amely a médiában ugyanúgy megnyilvánul, mint az internet által vezérelt 

fogyasztásban vagy a kólásdobozok használatában.  Emellett - különösen a figyelmesen 

szemlélıdı kutató számára – létezik még a bezárkózottság, az elkülönüles és a széttöredezés 

is. Az utóbbiak pedig nem a globális falu képzetében testet öltı, az élet- és fogyasztási esélyek 

kiegyenlítıdését erısítik, hanem éppen annak ellenkezıjét helyezik kilátásba. Az alacsony 

szinten megrekedtek, mint Ruanda vagy Bosznia, Koszovó vagy Dél-Szudán, Afganisztán 

vagy Tadzsikisztán egyidejőleg jelenítik meg az egymástól nagymértékben  teljesen elütı 

mechanizmusokat. Miközben a világ egy részén a globális hálózatok kialakítása egyre inkább 

erısödik, az elkülönüles centrifugális ereje a Föld többi részén erısebb, mint a kelet-nyugati 

konfliktus legsötétebb idıszakában volt. 

Ezen túlmenıen a fejlett világ országainak „tudatalattijában” létezik a differenciálódás 

jelensége, amelynek célja a hagyományos rendszerpolitikai struktúrák szociális és területi 

szétbontása. Ide értendı a regionalizmus, amelyet a nemzetállam-politika új (régi) strukturális 

elveként ismét felfedeznek különösen Európában, de Afrikában és Ázsiában is. Ez a 

regionalizmus a legkisebb területi és szociális egységekre vonatkozhat, amelyek – ahogy 

Korzika vagy az Ăland-szigetek esetében – etnikai alapokon nyugszik, egyidejőleg azonban a 
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nemzetállam eddigi mátrixát, mint a szociális és gazdasági integráció lényegét, teszi 

kérdésessé. Rendszerstratégiai szempontból így a nemzeti politika számára napjaink központi 

kérdése regionalizálódás lehetısége, mivel a területi egységek regionalizálódása a kisebb 

nagyságrendek javára nem csupán politikai, etnikai vagy kulturális, de gazdasági okokból is 

minennapi tény. A piaci stratégiákra vonatkozó döntéseket csak helyben - a termék keletkezési 

helyén - lehet szakmailag felelısen meghozni. Ez annyit jelent, hogy a piacok globalizációja 

ösztönzi és formálja a gyártóterületek regionalizációját. A nemzetállam klasszikus 

újraelosztási szerepe fokozatosan megszőnik, mivel az irányítási lehetıségek messze 

túlmutatnak a döntési szintjén, ahogy ezt ezzel egyidejőleg alulmúlhatják. A globális piac 

mőködıképességének feltétele ezzel együtt a regionális irányítás felélesztése. Az egész világra 

kiterjedı McDonald-koncepció növekedésével párhuzamosan szükség van hálózatok rész- és 

alapegységeivel való harmonikus együttmőködésre. Azokkal az alapegységekkel kell 

összhangot teremteni, amelyekben a fogyasztók élnek és dolgoznak – és akik világszerte olyan 

különbözıek, amilyen az egyes kultúrák csak lenni tudnak. Épp a nyelvi, etnikai és politikai 

hagyományok szerinti kulturális sokszínőség alapján aktiválja újra a globalizáció az egyes 

kultúrák identitásának biztonsága iránti törekvéseket. Ez nemcsak a nemzeti térségekben 

fogalmazódik meg, de éppoly intenzíven a regionális életterek nemzet alatti térségeiben is. 

Innen merítik a világpiac újraelosztási mechanizmusai kulturális alapjukat, amely technikák a 

különbözı felvevıpiacokon szektoronként teljesen máskent nézhetnek ki. 

Ebbıl ered a globalitás és regionalitás központi, kölcsönös függése egymástól. A két 

jelenség a posztnacionális társadalmi fejlıdés egy és ugyanazon alapstruktúrájának 

mechanizmusaiban nyilvánul meg. Miközben a világ  megszabadul politikai és  a gazdaság 

alkotta határaitól, ezzel egyidejőleg éppen az így létrehozott funkciók alapján tömörödik új  

(régi) regionális struktúrákba.  Az utóbbiak egy része mikroszintő centralizáció elvét követi, 

így pl. egy régió, mint Luxemburg, az európai játéktéren a nemzetállam politikáját érvényesíti. 

Vele szemben áll Wales, amely világszerte elismert csúcstechnológiát állít elı, és ennek 

tudatában érvényesíti regionális érdekeit.  

Ezenkívül  létrejönnek olyan makroregionális csoportosulások, melyek – mint az 

Európai Unió, a NAFTA vagy az APEC esetében - új értékrendet felállító integrációs célokat 

alakítanak ki, amelyekben a klasszikus nemzetgazdasági perspektívákat egy dinamikusan 

alakuló politikai struktúra kell, hogy felváltsa, amelynek döntési lehetıségeiben gyakorlatilag 

a világhoz  kell igazodnia. 
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Lényegtelen, kik az egyes szereplık – nemzetközi ipari konszern, régiók közötti 

kereskedelmi társaság vagy államoktól független érdekszövetségek –, a politikai döntés 

szerkezete szükségszerően együtt mozog. Mindenesetre feltőnı, hogy a politika – fıként a 

német térségben – mind a mai napig nem talált elegendı stratégiai opciót a két jelenség, a 

„globalizáció” és a „regionalizáció” kölcsönös áttörésére. Gyakran megmaradnak ezek az 

egyszerő retorika és a közhelyek szintjén. Olyan konkrét stratégiákat nem vesznek figyelembe, 

mint  például a regionális politika kiterjesztéset, csak ritkán – és akkor minden gyakorlati 

következmény nélkül – egy, a gazdasági müködés feltételei mellett végbemenı,  mindent 

átfogó föderalizációt. Emellett a hatékonyság aspektusa a piacgazdaságra való tekintettel 

önmagában is sokat ígérı. Flandria részállam pl. jelenleg 50 politikai képviseletet tart fenn 

világszerte regionális termékei bıvítéséhez. 

 

II. Állam és régió    

A globalizáció, az államra vetítve, két ambivalens hatáshoz vezet: Miközben a 

(globális) piac a helyi szükségleteket funkcionálisan győjti össze, a (nemzet-) államra van 

bízva a továbbiakban, hogy a közben fellépı súrlódásokat szociálisan igazságosan ki tudja-e 

egyenlíteni. Ez ugyanakkor azt is jelenti, hogy a nemzeti társadalmak feltétele a globális piaci 

történésben semmiképp nem csupán a „nemzeti”. Helyzetük (növekvı mértékben) nemzetek 

alatti, azaz „regionális” is. Ezáltal új terek nyílnak a közélet számára, ami a politika új (vagy a 

történészek szerint) régi játéktereit jelentik. A skót „devolució” példája teljesen világosan 

megmutatja, milyen mély dimenziókkal kell itt számolni: „Nemo me impone lacessit” – ez áll 

az Edinburghi kastély kapuja fölött. Mióta a skótok az 1707-es unió keretében elveszítették a 

függetlenségüket, a brit Westminster Alsóháza több mint 40 kísérletet tett a skót nemzeti 

parlament visszaállítására. A kísérletek mind meghiúsultak – egészen Tony Blair 1997-es 

referendumáig. 

Szigorúan véve tehát a nemzetállam hatalmi érdekeivel a regionális, azaz territoriális 

jelenlét igényével versenyez. Nem véletlen, mivel mindkét területi igényre érvényes, hogy: 

a) minden területi elképzelés természetben ugyanakkor a megfelelı térségben élı 

emberek gyakorlata is, 

b) a történelem és hagyomány, mint emberi emlékezırendszerek mindenkor egy adott 

térségre vonatkoznak, 

c) a (természetes) térség az embereket jelenti, az emberek alkotják a térséget, 
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d) minden térség és annak rendeltetése kizárólagos, más térségektıl való elhatároláson 

alapul. 

Ha tehát– a nemzeti térségekkel versenyzı – regionális térségekrıl beszélünk, a mőködés 

szempontjából négy területre kell ügyelnünk: 

1) az etika (a cselekvések hatásának perspektívájából), 

2) a politika (a nyílt tér hatalmi igényeinek meghatározásaként), 

3) az ökonómia (az anyagi erıforrások használata és alakulása szempontjából), 

4) az identitás (az egyedi és kollektív önrendelkezése keretében). 

A regionális térség – a nemzetihez hasonlóan – ugyanúgy tartályként fogadja be a 

törvényesség érvényesülését és a különféle érdekeket . 

 

III. (Nemzeti) térségek regionalizálódása 

Az európai identitás kérdésével a regionális identitásban a közösség a lehetıségei és lényege 

szerint egy sajátos alkotmány kérdése. A régió esetében ezt legalább olyan nehéz 

egyértelmően megválaszolni, mint Európa kérdését magát. A régió, mint referencia-térség 

túlmutat minden sajátos és ráfordítás-igényes értelmezési mintán, leginkább fizikai térként 

sorolható be világosan, olyan térként, amely lakóinak meghatározott szociális struktúráját 

mutatja. Itt nem az a döntı, hogy ez a szociális struktúra tényleg „objektíve” különbözik-e 

más térségek struktúráitól, hanem hogy a térség (régió) lakosai a saját jellegzetességeiket 

ilyetén értelmezik ill. stilizálják-e. Ez a regionális jellegzetességekbe vetett hit –ha úgy 

akarják– azután tényleg döntı a sajátos regionális kultúra szempontjából – ezáltal pedig a 

regionális politika szempontjából is.  

Ehelyütt ismét csak egy regionális nyelv megteremtése vagy létezése a regionális politika 

legfıbb feltétele. Példa erre Katalónia, ahol csak a XIX. században megtalált nyelvi forma 

alapozta meg a regionális-nemzeti kultúrát. Utóbb - 1990. december 11-étıl -  az Európai 

Parlament és a Bizottság is önálló európai nyelvként ismeri el a katalánt. Ez egy „presencia 

simbólica y política”, ahogy a katalánok büszkén hangsúlyozzák. Annak a modellszerő 

helyzetnek alapján, amelyet az olyan régiók, mint Baszkföld, Flandria vagy Skócia nemzeti 

igényei hátterével betölt, a vizsgálat alapján három mértékadó pont rögzíthetı: egy régió 

akkor nevezhetı ténylegesen sikeresen „régió”-nak, ha  

1) adott a térség (és a hozzá tartozó tudat), 

2) adott a struktúra és 

3)  erıforrások állnak rendelkezésre. 



 5

 

Az Európai Unióban a régiók csak akkor és ott léphetnek fel politikailag sikeresen egyedi 

fejlıdésük minıségi igényével, ahol a fenti három tényezı egymastól való függısége egy 

cselekvési mátrixhoz kötıdik. Hogy ez a mátrix hogyan jön létre, jelenleg attól függ, hogy 

egyáltalán van-e helyben (a régióban) sajátos politikai érdektagoltság. Ez a regionális pártok 

létezésének és minıségének kérdése. A bajorországi CSU, az észak-olaszországi Lega Nord, a 

katalán Néppárt, a skót Natonal Party, mind a sikeres regionális politika kimagasló képviselıi. 

Ez azonban csak akkor sikerülhet, ha alapfeltételként az (1) pont tényleg adott, mivel a tudat 

kérdéséhez az összes olyan tényezı kötıdik, mint például a kultúra, tradíció, történelem és 

nem utolsó sorban a nyelv, melyek lényegében a régió lakóit sajátosan jellemzik. 

Továbbá  a regionális szereplés minısége az európai integrációs politikában lényegileg 

függ attól, milyen erıs a mindenkori térség  

a) a nemzeti politikán belül és  

b) hogy azután valóban több nemzetet átfogóan képes-e fellépni az integráció keretében.  

Bajorország, Flandria, sıt Katalónia, Lombardia, Észak-Rajna-Vesztfália nagyon érdekes 

példát szolgáltatnak erre. Nem véletlen, hogy ezen térségek mindegyike, föderális ill. 

regionális alkotmányrendszerükbıl adódóan, explicite gazdasági és éppúgy politikai 

cselekvési hatalommal rendelkezik. Vélhetıen - ez itt az elsı feltevés - az övék lesz a jövı az 

integrációs folyamatban. Mindenekelıtt pedig a nemzetállam dimenzióján túlmutatva. Ebbıl a 

szempontból nem lényegtelen, hogy a térség helyi, Bottom-Up-mozgalom révén (mint 

Baszkföld, Skócia, Ăland-szigeket esetében) vagy a nemzetállami kormány Top-Down-

projektjei kezdeményezésére (mint a francia vagy görög decentralizáció) alakult-e ki. 

A nemzeti alkotmánynak azonban rá kell mutatnia, hogy 

a) nemzeti decentralizációs, 

b) föderalizációs vagy 

c) regionalizációs alapokon nyugszik-e. 

 

Ha összevetjük a három strukturális területet, az alábbi dolog tőnik föl:   

A nemzeti decentralizáció egy állam közigazgatási tanainak szempontjai szerint megy végbe. 

Ez vonatkozik Nagy-Britanniában a Standard-Region-ra, a francia Département-okra és a 

görög Nomoszokra. Alakítóerejük elsısorban adminisztratíve, nem pedig politikailag 

értékelendı. A b típus, a föderális rendszer ezzel szemben magában foglalja a területi 

önállóság és helyi kompetenciák legszélesebb körő lehetıségét. Szükségszerően itt csak egy 
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föderális (nemzeti) alkotmányról van szó, amelyben a központi nemzet és a területi egységek 

között pontosan rögzítettek és lehatároltak a kötelezettségeik. Mivel a gyakorlat azután 

gyakran lényegesen bonyolultabban néz ki, ezt itt nem kell megvitatnunk. A c típus – a két 

másik alkotmányformát tekintve – egyfajta vegyes rendszer. A decentralizáció itt mindenképp 

sokkal ritkább, mint az a rendszernél. Mégis éppúgy, mint korábban, hiányzik egy világos 

föderatív elv. Ami azonban nem zárja ki, hogy a regionalizált államok esetében - pl. 

Spanyolországban - néhány területi egység nagyobb irányítási felelısséggel rendelkezzen, 

mint a föderális rendszerek egységei. 

 

IV. Europaizálódás = regionalizálódás         

Összességében az Európai Unió ill. az integrációs folyamat harmadik síkja még több annál, 

mint a politikai irányítás felelıssége és hatékonysága kérdésének elsı és második oldala. 

Éppen Észak-Rajna-Vesztfália tartományi szövetségek példája mutatja, hogy a regionális 

térség közigazgatási struktúrájának történelmi hagyománya milyen óriási hatással van a 

regionális tudatra ill. a politikai irányítási felelıssége is. Mindenesetre a regionális térség csak 

akkor jelentıs, ha politikai alakulatként tudatosan jön létre és vetetik igénybe. Azaz a régió 

politikai képviselet nélkül gyakran nem több folklorisztikus buroknál. Minden olyan esetben, 

ahol Nyugat-Európában a regionális térség gazdasági és kulturális szempontból egyaránt 

rendkívül vonzó (pl. Baszkföldön, Katalóniában, Bajorországban, Flandriában, 

Lombardiában, Skóciában – vagy immár Skĺne-en is), ott folyamatosan létezik a regionális 

térségek javára a politikai tagoltság. Ez a tagoltság a nemzeti politikai arénában fellépı, 

regionális pártok formájában fejezıdik ki. Megjelenik további regionális intézményekben is, 

melyek gyakran egy sajátos tudományos, gazdasági vagy kulturális transzfert végeznek (csak) 

a régiók számára.  

Ezeken az érdek- vagy transzfertevékenységeken alapul a regionális identitás. Szőkebb 

értelemben azonban ez csak akkor lesz politikailag sikeres, ha valamilyen módon szerepel az 

államháztartásban: mint autonóm területi testület, vagy egy részlegesen autonóm képzıdmény, 

vagy egy különleges jogkörrel felruházott territórium. 

A régió költségvetésbe való felvétele az integrációs folyamat tulajdonképpeni 

problémája, mégpedig az összes érintett számára, legyen az Brüsszel, a nemzetállam vagy a a 

nemzetek feletti irányzat. Mivel a nemzeti térségek visszavezetése a szubnacionális rész-

államképzıdményhez nemcsak a klasszikus nemzetállam történeti alternatívájának újbóli 

megnyitását jelenti, de éppúgy magában rejti annak strukturális változását és a 
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továbbfejlıdését is. Erre már jelenleg is különbözı szisztémák és gyakorlatok léteznek (l. 

vázlat), melyek egyrészt egymástól elhatárolódnak, másrészt viszont következtetések is 

vonhatók le belılük. 

Vázlat: 

 város   < régió  < nemzet 

 

  állam 

 

 (Luxemburg) (Flandria) (Franciaország)               

 

Ahogy a város és nemzet valamint a régió szembeállítását Luxemburg, Flandria és 

Franciaország példája is mutatja, a régió tetszıleges konstellációkban fejlıdhet alternatív 

állami keretek között klasszikus nemzetállammá, ill. a görög modell szerinti városállammá. 

Ideálist típust teremtett magának Luxemburg, hiszen a kis ország egyidejőleg tekinthetı 

államnak, nemzetnek, régiónak és városnak. Talán ez lenne a közeljövı integrációs erejő 

modellje?  

A nem szövetségi alapon szervezıdı államalakulatokban, ill országokban a régió általában 

fejletlen, provinciális jellegő. Görögországban néhány nomosz klasszikus régióként mőködik  

(pl. Peloponnészosz, Nyugat-Trákia vagy Kréta), Spanyolországban pedig az 1978-as új 

alkotmány világosan rögzítette a régiók jogi státusát. Ennek megfelelıen magasfokú 

önnállóságuk van, így pl. Navarra adótörvényeinek szabadságfoka meghaladja a német 

tartományokét. Éppen a rendezı elvek nagy szóródása miatt került elıtérbe (ez a második 

feltételezés, amelyet itt elıadunk) a regionális irányítással kapcsolatos felelısség még  

többszínővé válása. A klasszikusan unitarista vezetéső államokban, mint Dániában vagy 

Svédországban a szubnacionális térségek gazdaságilag és politikailag egyaránt hátrányba 

kerülnek, ha nem rendelkeznek a megfelelı strukturális játéktérrel, mint akár Észak-Rajna-

Vesztfáliában vagy Walesben.  

Ezért nem teljesen véletlen, hogy Svédország a nemzeti térség regionalizálásának 

kísérletét olyan területi testületek kialakításával oldja meg, amelyek szerint regionális 

parlamentjei még az egészségügy- és szociálpolitikai illetékességeket is megkapták. Így nem 

véletlen tehát, hogy Nyugat-Európában az utóbbi húsz évben mind erısebbé váló 

decentralizációra és regionalizációra került sor; Franciaországban (a Mitterand-éra óta), 

Belgiumban (radikálisan föderalizálódott egészen a konföderációig), Spanyolországban, az 



 8

egyes comunidades autónomas-ok egyre nagyobb arányával, Svédországban a modell értékő 

centralizációval. Egyedül Nagy-Britannia tért le errıl az ösvényrıl a sikeres devolúcióval. 

Akárhová tekintünk, a közigazgatási reformok (egészen az alkotmány reformjáig) mindenütt 

napirendre kerültek. 

Eközben fontossá jelentéktelenedtek el a határok, de nem csak a területi értelemben 

használtak, hanem a kompetenciák, illetékességek tekintetében vettek is.  

Modellkísérletekkel, mint Dél-Svédországban, vagy célzott innovációs programokkal, 

pl. új technológiák egy helyre tömörítésével (például München, Valencia vagy Dublin 

nagytérségben) gondoskodnak a szubnacionális térség fokozatos, régió formájában történı 

reterritorializálásáról. Ez azután politikailag és gazdaságilag egyaránt az állam új (régi) 

alternatívájává válik. Éppúgy, ahogy a klasszikus nemzetállamnak szükséges van a határaira, a 

régió a világmérető versenyben igényli a maga kompetenciáit és határait. A nemzetállammal 

ellentétben sokkal kevésbé végrehajtó hatalmi eszközökrıl, rendırségrıl vagy hadseregrıl van 

szó, sokkal inkább gazdaságpolitikai kompetenciákról, a szociális- és adópolitikáról. A 

kompetencia itt „önállóságot” jelent. Ehhez kapcsolódik a saját felelısség elve. 

Az európai térség új uralma a régióknál kezdıdik. A nemzetállam alatti vonalon 

megjelenı nagyobb autonómia folyamatának felel meg a regionalizálódás, mint az integrációs 

folyamat ideológiájának új formája. Különösen az interregionális hálózatokban és 

szindikalista viselkedésükben fogalmazódik meg ez az ideológiai hangsúly. Jelszava a 

nemzetállamon túli összefonódás. Mindenfajta gazdasági struktúrák és szolgáltatások 

europanizálódásának szélárnyékában a régiók olyan infrastruktúrák új (régi) ajánlattevıiként 

és biztosítékaiként csoportosulnak, amelyeket eddig a klasszikus nemzetállamnak 

tulajdonítottak, nevezetesen a telephelybıl adódó vonzó szociális-gazdasági jelleg, 

versenyelınyök, biztonság, képzés és életminıség. Mindenütt, ahol Európa túl absztrakt 

marad, a régió olyan konkrét szeletként mőködik azáltal, amely az egységét a sokszínőségben 

autentikusabban képes kifejezni. Ez a legtöbb nemzetállamnak  vagy csak közepesen vagy 

gyakran már egyáltalán nem sikerül. 

Az autenticitás keresése és a régiók mint a politika szereplıinek juttatott több 

felelısség és önállóság érdekében elıadott védıbeszéd kétségtelenül segítı, kognitív feltétele 

a szubszidiaritás elvérıl alkotott (német) elképzelésnek. A Maastrichti Szerzıdés 3b cikkelye 

óta azonban ez már nem csupán német opció, hanem magán az EU-n belüli lehetséges, alakító 

elem. Ez az Unió strukturális fejlesztési politikájában is (és éppen ott) érzékelhetı, miközben 

megfigyelhetı a Bizottságot és a régiókat összekapcsoló mechanizmus, melynek hasznát a 
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nemzetállam kevésbé, sokkal inkább a régiók élvezik. A strukturális fejlesztési 

intézkedésekbıl eredı hatások azonban nagyon különbözı kimenetelőek. Elvben 

aszimmetrikusak, és az egyes régiók erıforrásai vagy éppúgy politikai strukturálódás 

lehetıségeihez igazodnak. Ha az EU-t intézményi tanainak kontextusában nemzetek fölötti 

vagy akár kormányok közötti szabályozott anarchiaként értelmezzük, akkor az aszimmetria az 

integrációs folyamat alappilléreihez tartozik. Az EU eszerint egy globálisan és regionálisan 

mőködı szövetségi rendszer, amelyben a nemzetállamnak felfelé és lefelé is alternatív 

strukturális szintekre van szüksége, hogy gazdasági és végrehajtó funkciójának eleget 

tehessen.  Ennek következtében az europanizálódás szükségszerően egyfajta regionalizálódást 

is magában foglal. Éppen a Maastricht és Amszterdam óta megfigyelhetı, a nemzeti 

végrehajtó szervek között meglévı, felélesztett kormányok közöttiség követeli meg 

következetesen a szubnacionális síkot, mint politikai arénát.                                         

 

V. Regionális identitás 

Fentiekbıl világossá kellett válnia annak, hogy a regionális identitás elkerülhetetlen, ha a 

regionális szereplık politikai strukturálódásának esélyeirıl van szó. Itt azután nem elegendı, 

ha csupán közigazgatás-technikai szempontból válnak regionalizálttá – vagy akarnak azzá 

válni. Sikeres regionális érdekképviselet Európában csak ott található, ahol a régióban 

otthonra lelt a politikai strukturálódás szándéka. Végezetül miindinkább elıtérbe kerül a 

regionális érdkeket megjelenítı, azokat képviselı pártok létrehozásának igénye ill. a német 

politikában több tartomanyi érdek artikulálása. Az intézmények ugyanis csak akkor válhatnak 

regionalizálttá, ha ahhoz a politikai akarat is megvan. 

 

(Fordította: Telekes Nikolett) 


