
VÉDELEMPOLITIKA

Alapvetõ kérdés bármilyen társadalomban,
hogy annak életét, zavartalan mûködését
milyen törvényi alapokra helyezve szabá-
lyozzák, hiszen a jogbiztonság, az emberi,
illetve polgári és politikai jogok léte és érvé-
nyesítése természetes igényként fogalma-
zódik meg a társadalom minden tagjában.
Ez alól természetesen a kisebbségi csopor-
tokhoz tartozó személyek sem jelentenek ki-
vételt, sõt esetükben nyílt vagy burkolt for-
mában még inkább kiemelt figyelmet kap-
nak e jogok. A tapasztalat ugyanis azt mu-
tatja, hogy e csoportoknak valóban szüksé-
ge van „védelemre”. Számos vita kiváltója
volt már és lesz is e „védelem” fogalomkö-
re. Egyrészt arról van szó, hogy bizonyos
csoportokhoz tartozó személyeknek ahhoz
biztosít segítséget, forrást, lehetõséget,
hogy a többségi társadalommal megegye-
zõ formában, azonos színvonalon gyakorol-
hassák jogaikat és megõrizhessék identitá-
sukat (például használhassák anyanyelvü-
ket), másrészt pedig arról, hogy a társada-
lomnak forrásokat kell biztosítania e célra. 

Kisebbségi jogok

A kisebbségi jog azon nemzeti és nemzet-
közi jogforrások összessége, amelyek a

többségi és kisebbségi népcsoportok vi-
szonyát tekintik szabályozásuk tárgyának
egy adott országban, s amelyeknek célja,
hogy a kisebbség úgy kollektív, mint egyé-
ni szinten megõrizze létét, nyelvét, vallását,
kultúráját, szokásait. A szakirodalom meg-
különböztet objektív és szubjektív kisebb-
ségi jogot. Objektív jogon azoknak a jogi
normáknak az összességét értjük, amelyek
a kisebbség–többség-jogviszonyt szabá-
lyozzák, míg a szubjektív jog a kisebbsége-
ket megilletõ jogok összessége, amelyeket
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Csiki Tamás

Sokféleség – egységben

A Nemzet és Biztonság elõzõ száma az Európai Parlament mottóját (In
varietate concordia) idézve „Egység a sokféleségben” címmel vázolta
a „kisebbségi kérdés” fogalmi hátterét. Jelen számunkban európai pél-
dák áttekintésén keresztül a kisebbségi autonómia különbözõ formái ál-
tal kínált megoldási lehetõségeket és az Európai Unió kisebbségvédel-
mi rendszerének fejlõdését mutatjuk be.

A szabályozott terület alapján különbséget
tehetünk alapvetõ kkisebbségi jjogok és úgy-
nevezett kiegyenlítési jjogok között. Az alap-
vetõ kisebbségi jogok körébe a léthez, az
identitáshoz, a hazához, a szimbólumokhoz,
a megkülönböztetés nélküli bánásmódhoz
és a különleges védelemhez, a nemzetközi
védelemhez, az önrendelkezéshez való jog
tartozik, melyek megilletnek minden, bármely
nemzeti kisebbséghez tartozó személyt. 

A kiegyenlítési jogok körébe az anyanyelv-
használathoz, a vallás szabad gyakorlásához,
az anyanyelvi oktatáshoz, az akadálytalan
kapcsolattartáshoz, a tájékoztatáshoz, a saját
szervezetekhez és a köztisztség-viseléshez, a
politikai képviselethez, a pozitív diszkrimináci-
óhoz, az autonómiához fûzõdõ jogok tartoz-
nak. Céljuk, hogy kiegyenlítsék a kisebbség-
nek a többséghez viszonyított hátrányos hely-
zetébõl származó egyenlõtlenségeket.
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a kisebbségek szükség esetén az államha-
talom vagy a nemzetközi közvélemény
kényszerítõ erejével érvényesíthetnek.

Minden állam saját jogrendszerén belül
alakíthatja ki és szabályozhatja e jogokat,
melyek nagyobb részben az általános em-
beri jogokon belül is megtalálhatók, kisebb
részben pedig kifejezetten a kisebbségek
létéhez kötõdnek, így külön szabályozást
igényelnek. Jól látható, hogy az úgyneve-
zett kiegyenlítési jogok között kifejezetten
az identitás megõrzéséhez szorosan kötõ-
dõ, a (kisebbségi) közösségen belüli kap-
csolatok, társadalomszerkezeti elemek
fenntartását elõsegítõ jogokat találjuk.
Azokban az országokban, ahol a jogrend-
szer nem szabályozza, így gyakorlatilag
„nem ismeri” például az anyanyelvi okta-
táshoz való jogot, az érintett kisebbségi jo-
gok úgy sérülnek a gyakorlatban, hogy tu-
lajdonképpen nem valamely kialakult nor-
ma és jog sérül – így hivatalos jogorvoslati
lehetõség sincs, mert a probléma jogi
szempontból nem is létezik.

Jog a pozitív diszkriminációhoz
és az autonómiához

A kiegyenlítési jogokon belül ki kell emelni a
nemzetközileg elismert, a gyakorlati megva-
lósítás terén azonban gyakorta ellenállásba
ütközõ pozitív diszkriminációhoz való jogot.

Maga a pozitív diszkrimináció fogalma
szorosan összefügg az esélyegyenlõtlen-
séggel, illetve a kisebbségek esetében
pontosan ezek kiegyenlítésével, mely eset-
ben már ténylegesen beszélhetünk jog-
egyenlõségrõl. Magyarország alkotmányá-
nak 70/A § (3) például a következõképpen
fogalmaz: „A Magyar Köztársaság a jog-
egyenlõség megvalósulását az esély-
egyenlõtlenség kiküszöbölését célzó in-
tézkedésekkel is segíti.”

Nemzetközileg elfogadott nézet szerint a
pozitív diszkrimináció úgy kezelendõ, mint
„a kisebbségek érdekében hozott speciá-
lis intézkedések, amelyek a kisebbségek
és a lakosság többi része közötti egyenlõ-
ség elõmozdítását célozzák, vagy különös
körülményekkel számolva rendelkeznek”,
és ezért nem tekintik a szó szoros értelmé-
ben „diszkriminációnak”. 

A magyar alkotmánybíróság is hasonló
értelemben fogalmazott az alkotmány
70/A § (1), megkülönböztetés-mentesség-
rõl szóló bekezdése értelmezésével kap-
csolatban: "…a diszkrimináció tilalma nem
jelenti azt, hogy minden még a végsõ so-
ron nagyobb társadalmi egyenlõséget cél-
zó megkülönböztetés is tilos. … ha vala-
mely – Alkotmányba nem ütközõ – társa-
dalmi cél vagy valamilyen alkotmányos
jog csakis úgy érvényesíthetõ, hogy a leg-
szûkebb értelemben vett egyenlõség nem
valósítható meg, akkor az ilyen pozitív
diszkriminációt nem lehet alkotmányelle-
nesnek minõsíteni".

Megítélésünk szerint a pozitív diszkrimi-
náció abban az esetben érheti el a kívánt
célt, azaz a kisebbségnek a többséggel
való egyenjogúsítását, ha a kisebbség tag-
jai maguk is tesznek azért, hogy a speciáli-
san nekik biztosított „elõnyök” ne tûnjenek
fel negatívan a társadalom többi részének
szemében. Mindez azért rendkívül fontos,
mert a társadalmi elõítéletekkel és sztereo-
típiákkal összekapcsolódva akár konfliktust
is szülhet a társadalmon belül.

A kisebbségi identitás és jogok megóvá-
sának, valamint az állam – tudatos vagy
ösztönös – centralizációs törekvései meg-
akadályozásának eszköze lehet a kisebb-
ségek kezében  az autonómiához biztosí-
tott joggal.

Az autonómia „az állammal való hata-
lommegosztás, amelynek révén a kisebb-
ség vagy megosztott, vagy teljes körû dön-
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téshozatali jogosítványokkal lesz felruház-
va az identitáshoz különösen szorosan
kapcsolódó társadalmi szférákban”. Az
autonómia az államhatalom decentralizá-
cióját jelenti, a központi hatalom egy ré-
szének átruházását a helyi közigazgatási
egységekre a szubszidiaritás elvének
megfelelõen. Céljaként úgy oldja meg az
etnikai konfliktusokat, hogy kizárja az állam
egységének veszélyeztetését (szeparatiz-
mus), de ugyanakkor megakadályozza a
kisebbség létének veszélyeztetését is.

Az autonómia biztosítása olyan intézmé-
nyesített módszert jelent, amely a tapasz-
talatok szerint egyik legjobb módja lehet a
kisebbségi kérdés kezelésének. Ennek
okait és követelményeit Ruth Lapidoth a
következõképpen foglalta össze.
– Az autonómiát annak a lakosságnak az

egyetértésével kell létrehozni, amely azt
élvezni fogja.

– El kell nyerni annak az államnak a támo-
gatását, amelyhez az autonóm csoportot
etnikai szálak fûzik.

– Az autonómiának mind az állam, mind az
autonóm régió javát kell szolgálnia.

– Az autonóm lakosság számára biztosíta-
ni kell saját szimbólumai és anyanyelve
hivatalos használatát.

– A hatalom megosztását olyan világosan
kell megfogalmazni, amennyire csak le-
hetséges.

– Ha a központi kormány a maga számára
fenntartott hatalmi ágak keretében olyan
intézkedéseket hoz, amelyek az auto-
nóm régiót érintik, konzultálnia kell a he-
lyi hatóságokkal.

– A központi kormány és az autonómia ha-
tóságai együttmûködésének biztosításá-
ra külön szervet kell létrehozni.

– A legnagyobb részletességgel ki kell
dolgozni a központ és az autonómia ha-
tóságai közti viták rendezésének módjait
és mechanizmusát.

– Minden autonómiarendszerben biztosíta-
ni kell az emberi jogokat, beleértve az
egyenlõséghez és a diszkriminációmen-
tességhez való jogot; az autonóm terüle-
ten élõ valamennyi kisebbség számára
kisebbségi jogokat kell szavatolni.

– A siker legfontosabb és nélkülözhetetlen
feltétele a megbékélés és a jóakarat lég-
körének érvényesülése. Kitartó és állan-
dó erõfeszítéseket kell tenni a türelmes
dialógus folytatására. Ellenséges légkör-
ben az autonómia nem lehet sikeres.

– Az autonómiát azelõtt kell létrehozni, mie-
lõtt a viszony a többség és a kisebbség
között végleg megromlik. A gyûlölet és a
frusztráció légkörében autonómiát létre-
hozni nem lehet, az ugyanis a túlfeszített
viszonyokhoz már nem tud alkalmazkodni.
Megvalósulási formáikat tekintve igen

széles spektrumban beszélhetünk önálló
jogosítványokról. Összességében a ki-
sebbségi autonómiák két formáját szokás
megkülönböztetni: a területi–funkcionális
és a személyi–kulturális autonómiát.

A területi–funkcionális autonómia a tör-
vényhozó és a végrehajtó hatalom decent-
ralizációját jelenti, azaz egy adott kisebb-
séghez tartozó állampolgárok önigazgatá-
sát helyzetükbõl fakadó közigazgatási,
kulturális, oktatási stb. ügyekben. Abban
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A kisebbségi jjogok ffelosztása annak alapján
is lehetséges, hogy az adott jogok kit, kiket il-
letnek meg. Az egyéni jogok az egyenjogú-
ságra alapozott jogok: a minden állampolgárt
megilletõ alapjogok gyakorlását minden hát-
rányos megkülönböztetés kizárásával biztosí-
tani kell. Ilyen a politikai jogok köre (például a
hivatalviselési jog). A kollektív jogok közé tar-
toznak azok a jogok, amelyek a nemzeti kul-
túra fejlesztését szolgálják, és elvezethetnek
a kulturális autonómiához. Ilyen például a sa-
ját kulturális, oktatási, szociális intézmények
fenntartásához való jog. Az egyénileg, illetve
a kollektíven felfogott jogok közti különbség-
tétel jól tetten érhetõ az autonómiaformák cik-
künkben vázolt kialakításában.
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az esetben, ha egy államban egyébként
kisebbségben lévõ etnikai csoport egy
földrajzilag jól körülhatárolható régióban
helyi többségben van, identitásának meg-
õrzése a területi autonómia kialakításával
biztosítható. Ennek keretében alakíthatnak
ki saját közoktatási és kulturális intézmé-
nyeket, megjeleníthetik szimbólumaikat,
biztosíthatják a saját nyelvû médiumok
megjelenését stb. Az autonóm terület mû-
ködõképességének fenntartására, finan-
szírozására az adott régióban bizonyos
mértékben az autonóm irányítás alá ren-
delhetnek anyagi forrásokat (helyi adózta-
tás, természeti erõforrások felhasználása,
energiatermelés) is. Területi autonómia va-
lósul meg például Belgiumban (a német ki-
sebbség területi autonómiája), Olaszor-
szágban (Dél-Tirol) és Spanyolországban
(baszkok, katalánok).

Személyi vagy kulturális autonómiáról
akkor beszélünk, ha egy kisebbség képvi-
selõi saját helyi közigazgatási, döntéshozó
szerveikben a kisebbségek speciális érde-
kében fejtik ki tevékenységüket. Ez eset-
ben az autonómia jogosítványait az adott
közösség tagjainak biztosítják, nem pedig

egy adott közigazgatási egységnek. Ideá-
lis megoldásnak tekinthetõ akkor, ha az
adott etnikai csoport nem alkot semmilyen
jól körülhatárolt területen többséget, etni-
kai tömböt, hanem az ország területén
szétszórva él. Személyi autonómia valósult
meg Finnországban, Svédországban és
Norvégiában a lapp kisebbség esetében.

Mûködõképes modell?

Európában számos autonómiaforma ala-
kult ki a 20. század során, melyek közül
többre mintaként tekintenek napjainkban.
Az alábbiakban három példát mutatunk be
annak alátámasztására, hogy megfelelõ
feltételek és közös szilárd elkötelezettség
mellett kialakíthatók békés rendezési mó-
dok, és hosszú távon is mûködtethetõk ki-
sebbségi autonómiák.

Dél-Tirol területi autonómiájának gyökerei
1948-ban alakultak ki, akkor még Trentino
olasz etnikumú lakosságával egységbe ol-
vasztva. A dél-tiroli német ajkú lakosok terü-
leti autonómiája az 1971. november 10-i au-
tonómia statútum elfogadásával jött létre.
Ez biztosította a második világháborút köve-
tõen Olaszországhoz került Dél-Tirolban élõ
német kisebbség számára a törvényhozói
hatalmat minden olyan fontos területen,
amely identitása megóvását szolgálja.

Az autonóm terület úgynevezett „másod-
lagos törvényhozói jogosultságot” is ka-
pott, melynek értelmében az autonóm terü-
let törvényhozói hatalommal rendelkezik,
de az állam által megszabott kereteket
nem lépheti túl. A másodlagos törvényho-
zói hatalom kiterjed a helyi rendõrségre, az
általános és középiskolai oktatásra, a ke-
reskedelemre, az egészségügyi ellátásra
stb. További fontos intézkedés, hogy a tar-
tományokban (Trentino–Alto Adige régió)
beszedett adók kilenctizede a tartományo-

60

Dél-TTirol aautonóm jjogosítványai többek kö-
zött az alábbiakra terjednek ki:
– a helyi közigazgatási szervek megszerve-

zése;
– a helységnevek meghatározása, a kétnyel-

vû helységnévtáblák kötelezõ használata;
– a népmûvészeti értékek védelme és ápolá-

sa, a helyi hagyományok és mesterségek
ápolása;

– a kulturális intézmények mûködtetése;
– a tömegkommunikáció mûködtetése;
– tervezés, helyiséggazdálkodás, építészet;
– piacok, vásárok szervezése;
– katasztrófaelhárítás;
– bányászat, halászat, vadászat, mezõgaz-

daság, erdészet;
– útépítés, szállítás, távközlés;
– idegenforgalom, turizmus, vendéglátás;
– szociális és népjóléti intézkedések stb.
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kat illeti meg, amely által biztosítani tudják
az autonóm területek mûködésének anya-
gi hátterét.

Nyelvi–kulturális értelemben is jelentõs
kedvezmények érvényesülnek: a német és
olasz nyelvet a hivatalokban egyenrangú-
an használják, az oktatás az óvodákban és
az iskolákban anyanyelven, kizárólag
anyanyelvû tanárok által történik. Köztiszt-
viselõi állást csak az tölthet be, aki mindkét
nyelvet beszéli, és a közigazgatási testüle-
tek és közhivatalok is a nyelvcsoportok
arányában kerülnek feltöltésre.

A spanyol autonóm közösségek (com-
munidades autonómos) jogai meghaladják
a dél-tiroli autonómiát, hiszen a központi
államtól független törvényhozói hatalom-
mal rendelkeznek, amibõl kifolyólag a köz-
igazgatási autonómia mellett egyfajta poli-
tikai autonómiával is rendelkeznek. Ugyan-
akkor a szervezõdés nem nevezhetõ föde-
ratív államnak, mert a spanyol alkotmány
eleve kimondja, hogy Spanyolország nem
szövetségi állam, viszont az egységes és
feloszthatatlan spanyol nemzet keretein
belül garantálja az autonómia jogát is min-
den nemzetiségnek, illetve régiónak.

Jelenleg 17 autonóm közösség létezik
Spanyolországban, és bár illetékességi kö-
rük más és más, struktúrájuk hasonló. Az
autonóm közösségek közül a „történelmi-
ek” (Galícia, Baszkföld, Katalónia) lakói
nemzetiségnek is nevezik magukat, és a
kasztíliai spanyol mellett még hat autonóm
közösség nyelve számít hivatalos nyelvnek.

A közösségek legfontosabb jogosítvá-
nyai (melyek ugyan nem terjednek ki
mind a 17 közösségre, de legtöbb eset-
ben ezek a jellemzõek) a következõk: tör-
vényhozói és végrehajtói hatalom; kultú-
ra, oktatás; tudomány; gazdaság, mezõ-
gazdaság; helyi közigazgatás; szociális
ellátás. Emellett Baszkföld például ren-
delkezik az igazságszolgáltatás, a rend-

õrség, a pénzügyi hatóságok szervezésé-
nek illetékességével és az adókiszabás
jogosítványával is.

Az autonóm közösségek mûködésük
pénzügyi feltételeit saját és az állam által
biztosított központi forrásokból biztosítják –
bár általánosan elfogadott vélemény sze-
rint a pénzügyi háttér az autonómia legse-
bezhetõbb pontja. A spanyol kormány jo-
gosult a közösségek ellenõrzésére, példá-
ul a helyi szinten alkotott jogszabályokat az
Alkotmánybíróság elõtt megtámadhatja.

Skócia autonómiája az 1997. szeptem-
ber 11-i népszavazást követõen jött létre.
Ezt követte egy héttel késõbb Wales auto-
nómiájának létrejötte. Skócia kormányzása
azóta Edinburghból, Walesé pedig Cardiff-
ból történik. (Fontos megjegyezni, hogy a
skót és walesi lakosság többségében fel
sem merült az önálló államiság gondolata,
így az Egyesült Királyság léte soha nem
került veszélybe.)

A skót autonómia alapján a 129 fõs
edinburghi parlament maga dönt az „or-
szág” költségvetésérõl, és csak Skóciára
érvényes törvényeket a helyi önkormány-
zat és közigazgatás, a rendõrség és az
igazságszolgáltatás, a közúti közlekedés,
az egészségügy, a kultúra és az oktatás
terén hozhat. A központi hatalom jogköre
marad az alkotmány, a honvédelem, a kül-
politika, az adórendszer, a társadalombiz-
tosítás és a gazdaság irányítása. A skót
parlament korlátozott mértékben meg is
adóztathatja Skócia lakóit. Külön érdekes-
ség és az autonómia egyedi kiterjesztése,
hogy a skót miniszterek az országukat
érintõ ügyekben az Európai Uniónál is
önállóan járhatnak el.

A walesi parlament hatásköre ezzel
szemben jóval csekélyebb. Nem hozhat
törvényeket és nem vethet ki adókat, csak
ezek végrehajtása és alkalmazása hárul
rá. Wales esetében a pénzügyi hátteret a
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központi kormányzat biztosítja, melynek
felhasználását a helyi parlament ellenõrzi.

Fontos, hogy a konfliktusok és feszültsé-
gek megoldása szempontjából az Európai
Unió is nagy jelentõséget tulajdonít az au-
tonómiák megfigyelésének. Errõl tanúsko-
dik az Európa Tanács Parlamenti Közgyû-
lése 2003/1334. számú határozatának cí-
me is: „Az autonóm régiók pozitív tapasz-
talata, mint konfliktusmegoldást sugalma-
zó ihletforrás Európában”.

Az Európai Unió 
kisebbségvédelemének jellege

Az Európai Unió a kisebbségvédelem
megvalósítójaként meglehetõsen ellent-
mondásos nemzetközi szereplõ. „A ki-
sebbségek Európájában” az emberi – és
ezen belül a kisebbségi – jogok védelme
nem tekint vissza hosszú múltra. Az em-
beri jogok védelmének fontossága a
nyolcvanas évek óta egyre erõteljeseb-
ben jelenik meg a közösségek és az unió
– illetve a tagállamok közös – külpolitiká-
jában. Hosszas elõkészületek után 2000
decemberében a nizzai csúcson a tanács
jóváhagyta az unió saját emberi jogi do-
kumentumát, az Alapvetõ jogok chartáját.
A kisebbségi jogok tekintetében azonban
nem sikerült ilyen jellegû jelentõs elõrelé-
pést tenni.

Alapvetõ különbségek vannak a tagál-
lamok kisebbségvédelmi gyakorlatában,
akárcsak a hatékony és elfogadható ki-
sebbségvédelmi eszközök megítélésében.
Az unió a nemzetközi tendenciának meg-
felelõen – elsõsorban a kisebbségek alap-
vetõ emberi jogaiból kiindulva – a kulturá-
lis jogok (anyanyelvhasználat, oktatás)
csoportján keresztül közelíti meg a kisebb-
ségvédelem kérdését. Emellett jelentõs
erõfeszítéseket tesz (például az európai

ombudsman intézménye által) a diszkrimi-
nációellenes fellépés érdekében.

Az Európai Parlament 1983-as állásfog-
lalásában – az úgynevezett Arfé-állás-
foglalásban – foglalkozott elõször tétele-
sen kisebbségeket érintõ jogokkal. Ebben
megfogalmazzák: „(az Európai Parlament)
elkötelezett az Európa népei közötti szoro-
sabb egység megteremtése és élõ nyelve-
ik megõrzése iránt, a sokszínûségre épít-
ve, hogy közös kulturális örökségüket gaz-
dagítsák és sokszínûvé tegyék”. A doku-
mentum felszólította a tagállamok orszá-
gos, regionális és helyi szervezeteit, hogy
biztosítsák a regionális nyelvek és kultúrák
oktatásának lehetõségét az óvodától az
egyetemig, biztosítsanak lehetõséget a re-
gionális nyelvek használatára a helyi rádi-
ókban és televíziókban, és tegyék lehetõ-
vé, hogy a hivatalos ügyintézésben, vala-
mint a bírósági eljárásokban mindenki az
anyanyelvét használhassa.

Az 1987-es Kujpers-állásfoglalásban fel-
szólították a tagállamokat, hogy 1. „teremt-
sék meg a regionális és kisebbségi nyel-
vek használatának közvetlen jogalapját,
mindenekelõtt a helyhatóságok szintjén,
azokon a területeken, ahol kisebbségi cso-
portok élnek”; 2. vizsgálják felül „az olyan
nemzeti rendelkezéseket és gyakorlatot,
amelyek hátrányosan különböztetik meg a
kisebbségi nyelveket”; 3. kötelezzék arra
„a decentralizált és központi kormányszer-
veket, hogy használják a nemzeti, regioná-
lis és kisebbségi nyelveket az érintett terü-
leteken”.

A regionális és kisebbségi nyelvhaszná-
latra vonatkozó ajánlás kitért még a család-
és helységnevek, a fogyasztói tájékoztatás,
a postai szolgáltatások, a közút- és utcane-
vek és közfeliratok kisebbségi nyelvû hasz-
nálatának biztosítására. A határozat legje-
lentõsebb intézkedése azonban a kisebb-
ségi nyelvek anyagi támogatása volt, mivel
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a parlament egymillió ECU-t különített el az
1988-as költségvetésébõl erre a célra.

1988-ban készült el a parlament számá-
ra az etnikai csoportok jogainak chartájára
vonatkozó Stauffenberg-jelentés, mely
egyértelmûen kiállt egy ilyen jellegû jogi
charta szükségessége mellett, de a parla-
ment nem tárgyalta meg, s így nem is ho-
zott döntést róla. 

A parlament 1994-ben egy újabb állás-
foglalást fogadott el a kisebbségi és regio-
nális nyelvek védelme érdekében, az úgy-
nevezett Killilea-jelentést. Ebben ismétel-
ten megerõsítették az Arfé-állásfoglalás-
ban kifejtett elveket, és rámutattak, hogy a
tagállamoknak konkrét intézkedésekkel
kellene végre fellépniük nyelvi kisebbsé-
geik védelmében, megteremtve ezeknek a
nyelveknek a megõrzéséhez és fejleszté-
séhez nélkülözhetetlen minimális feltétele-
ket „az oktatás, az igazságszolgáltatás és
közigazgatás, a média, a földrajzi elneve-
zések körében, és a kulturális és közélet
egyéb területein az ilyen nyelvek és kultú-
rák használatára és támogatására”.

A határozatban a parlament támogatásá-
ról biztosította a Regionális és kisebbségi
nyelvek európai chartáját (Európa Tanács,
1992), valamint a Charta aláírására és minél
korábbi ratifikálására hívta fel azokat a tagál-
lamokat, amelyek ezt még nem tették még.

1996-ban két jelentõs dokumentum is
született. A Kisebbségi jogok védelme Eu-
rópában: javaslatok a kisebbségi politika ki-
alakításáról Kelet- és Közép-Európa, vala-
mint a korábbi Szovjetunió államainak eset-
tanulmányai alapján címû tanulmányban
szerepelt a romakérdés, a szlovákiai ma-
gyarok, a macedóniai albánok, a bulgáriai
török kisebbség, valamint az észak-kauká-
zusi térség vizsgálata. Mindez azért igen je-
lentõs, mert kijelölte azt az utat, amelyet a
hatékony problémamegoldás elõfeltételévé
kell tenni: meg kell ismerni a problémákat,

oly módon hozzanak létre szabályozásokat
és intézkedéseket (szervezeteket), hogy
azok valóban a kellõ módon fejthessék ki
hatásukat, illetve tevékenységüket.

Ugyanebben az évben született A nemze-
ti kisebbségek oktatási jogairól szóló hágai
ajánlások és értelmezõ megjegyzések elne-
vezésû dokumentum, amely már konkrét te-
rületek (alap- és középfokú kisebbségi okta-
tás, kisebbségi oktatás a szakoktatásban,
kisebbségi nyelvû felsõoktatás, tantervfej-
lesztés) szabályozásáról rendelkezett.

Hasonló jelentõségûek az 1998. február
10-én kibocsátott A nemzeti kisebbségek
nyelvi jogairól szóló oslói ajánlások, amelyek
szabályozzák a nyelvhasználat, a vallásgya-
korlás, a közösségi élet és a nem kormány-
zati szervezetek, a média, a gazdasági élet,
a közigazgatási hatóságok és a közszolgál-
tatás, a független országos intézmények és
az igazságszolgáltatási hatóságok körében
felmerülõ kisebbségi kérdéseket.

Megfigyelhetõ tehát egyrészrõl a kérdés-
nek szentelt egyre fokozódó figyelem,
másrészrõl pedig az a törekvés, hogy az
általános elveken és ajánlásokon túl az
egyes konkrét eseteket szabályozni kívánó
dokumentumok sorát hozzák létre.

A hagyományos kisebbségvédelem terén
a valódi kihívást az uniónak a keleti bõvítés
jelentette. A csatlakozni vagy társulni kívánó
közép- és esetleg kelet-európai országok-
ban a kisebbségi kérdés az ott élõ kisebb-
ségek létszámánál fogva elõkelõ helyet fog-
lal el a politikai napirenden. Az egységes
uniós politika kialakítása azonban itt sem
könnyû. A bõvítéskor fogalmaztak meg elõ-
ször olyan követelményeket a csatlakozni
kívánó országok számára, amelyeknek a
haszonélvezõi sok tekintetben a nemzeti és
etnikai kisebbségi polgárok lehetnek.

Az 1993. júniusi koppenhágai Európai
Tanács-ülésen megfogalmazott „koppen-
hágai kritériumok” a következõk voltak:
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– stabilan mûködõ demokratikus intéz-
ményrendszer, amely garantálja a jogállam
és az emberi jogok tényleges érvényesülé-
sét, és biztosítja a kisebbségek védelmét,
jogaik tiszteletben tartását;

– mûködõképes piacgazdaság, amely
képes megbirkózni az unióban meglévõ
piaci erõk versenyével;

– a tagsággal járó kötelezettségek telje-
sítése: az EU intézményi és jogrendszeré-
nek (az acquis communitaire-nek) teljes el-
fogadása és adaptálása, beleértve a poli-
tikai, valamint a gazdasági és monetáris
unió céljának elfogadását.

Az európai jogi kodifikációba is bekap-
csolódó Európai Konvent munkájában ezt
követõen jelentõs lépés volt az Európai
Unió egyértelmû jogi erõvel akkor még nem
rendelkezõ alapjogi chartájának kidolgozá-
sa, melyet a 2000-es nizzai EU-csúcson
egyhangúlag fogadtak el azzal a céllal,
hogy a jogegyenlõség kereteit az unión be-
lül formálisan is megteremtsék. A charta 21.
cikke kimondta: „Tilos minden megkülön-
böztetés, így különösen a nem, faj, szín, et-
nikai vagy társadalmi származás, genetikai
tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyõzõ-
dés, politikai vagy más vélemény, nemzeti
kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet,
születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális
irányultság alapján történõ megkülönbözte-
tés.” Emellett a 22. cikk kinyilvánítja, hogy
„az unió tiszteletben tartja a kulturális, vallá-
si és nyelvi sokféleséget”.

Az unió alkotmányos 
szerzõdésétõl 
a lisszaboni szerzõdésig

Bár a nizzai szerzõdésbe nem került be az
alapjogi charta, a kisebbségek jogainak
szerzõdéses megfogalmazása elengedhe-
tetlen volt az unióban ahhoz, hogy döntés-

hozó szervei érdemi intézkedéseket hozza-
nak a kisebbségek védelmében. Így 2005.
január 13-án elsöprõ többséggel szavazták
meg az európai képviselõk az európai al-
kotmányról szóló szerzõdés ratifikációját
támogató határozatot, melynek szerves ré-
sze volt az említett dokumentum is. Végül
az alkotmányos szerzõdés elbukott a fran-
cia és holland népszavazásokon, így az
unió reformja az átdolgozás és újabb átfo-
gó egyeztetés után megszületett – s hosz-
szú ratifikációs folyamata után 2009 de-
cemberében életbe lépõ – lisszaboni szer-
zõdés keretében vált lehetõvé.

Az emberi és köztük az általános kisebb-
ségi jogok terén mindkét dokumentum fon-
tos deklaratív elveket rögzít, és e téren az
alkotmányos szerzõdéstervezet egyes
megfogalmazásait a lisszaboni szerzõdés-
be is átvették: így hivatkozik az alapjogi
chartára, mint az unió jogilag kötelezõ ere-
jû garanciáinak, illetve azoknak a jogoknak
a gyûjteményére, melyekkel az EU megíté-
lése szerint valamennyi európai polgárnak
rendelkeznie kell.

A dokumentumok preambuluma is ki-
emeli azokat az értékeket, amelyek a ki-
sebbségi identitásnak is alapelemeit képe-
zik: a kultúra, a vallás, a nyelv, a humaniz-
mus és a kölcsönös tisztelet fontosságát:

„... ösztönzést merítve Európa kulturális,
vallási és humanista örökségébõl, amelybõl
az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen
jogai, a szabadság, a demokrácia, az
egyenlõség, valamint a jogállamiság egye-
temes értékei kibontakoztak... (Európa)
meg akar maradni a kultúrára, a tudásra és
a társadalmi fejlõdésre nyitott kontinensnek;
... közéletének demokratikus és átlátható
jellegét még inkább el kívánja mélyíteni. ...
Európa népei, miközben büszkék marad-
nak saját nemzeti identitásukra és történel-
mükre, elhatározták, hogy felülemelkednek
õsi megosztottságaikon, és – egymással
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mind szorosabb egységre lépve – egy kö-
zös jövõ megteremtésére törekednek, ab-
ban a meggyõzõdésben, hogy az ily mó-
don „sokféleségben egyesült” Európa ...
minden egyes egyén jogainak tiszteletben
tartása mellett, valamint az eljövendõ nem-
zedékekért és a Föld jövõjéért viselt felelõs-
ségük tudatában, az emberiség reménysé-
gének különleges térségévé válik...”

A lisszaboni szerzõdés így – a közösségi
jogban elõször – a kisebbségek jogairól is
említést tesz. Magyar javaslatra került még a
korábbi szerzõdés tervezet I-2. cikkébe,
majd maradt meg a végsõ verzióban is,
hogy az unió saját értékeként ismeri el a ki-
sebbségekhez tartozó személyek jogainak
tiszteletét: „Az Unió az emberi méltóság tisz-
teletben tartása, a szabadság, a demokrá-
cia, az egyenlõség, a jogállamiság, valamint
az emberi jogok – ideértve a kisebbségek-
hez tartozó személyek jogait – tiszteletben
tartásának értékein alapul.”

Egykor az Európai Parlamentben többen
vitatták, hogy ez elég védelmet nyújthat-e
az unió tagállamaiban élõ kisebbségeknek,
de a szellemiség a lisszaboni szerzõdés-
ben – I-3. cikk (3) – is kifejezésre jut: „Az
unió tiszteletben tartja saját kulturális és
nyelvi sokféleségét, továbbá biztosítja Eu-
rópa kulturális örökségének megõrzését és
további gyarapítását.”

Emellett a kötelezõ érvényûnek tekintett
alapjogi charta a megkülönböztetés tilalmát
is kimondja: „Tilos minden megkülönbözte-
tés, így különösen a nem, faj, szín, etnikai
vagy társadalmi származás, genetikai tulaj-
donság, nyelv, vallás vagy meggyõzõdés,
politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebb-
séghez tartozás, vagyoni helyzet, születés,
fogyatékosság, kor vagy szexuális irányult-
ság alapján történõ megkülönböztetés.”

Ezen elvek nyomán, ha a nemzetközi ki-
sebbségi jogi dokumentumok beemelése
az acquis communitaire-be folytatódik, és

azt a tagállamok esetében garanciák kiépí-
tésével és rendszeres ellenõrzéssel tá-
masztják alá, megfelelõ alap teremthetõ a
kisebbségek védelméhez.

Korábbi és jelenlegi cikkünk igen érzé-
keny témája, a nemzeti–etnikai kisebbségek
léte, jogai és védelme Európa szerte évtize-
dek óta elõkelõ helyen szerepel a társadal-
mi–politikai viták körében. A kérdéskörnek
tulajdonított növekvõ figyelem, a kontinens
szinte valamennyi államának érintettsége re-
ményünk szerint a problémafelvetéstõl a
problémák megoldása felé vezet, melynek a
nemzetközi egyezmények sokszínûsége
mellett az Európai Unió egységesülõ, tuda-
tossá váló kisebbségvédelmi szabályozása
adhat mûködõ keretet. A számos feszültsé-
get generáló tényezõ hatására hosszú ideje
folyik olyan mechanizmusok kialakítása és
tökéletesítése, amelyek a társadalmi meg-
békélés, az egymás mellett élés, a kulturális
sokszínûség célkitûzését követik. Az alapve-
tõ kisebbségi jogok biztosításán és azok ér-
vényesülésének megfigyelésén, ellenõrzé-
sén túl ilyen hatékony együttmûködési,
együttélési forma a kiegyenlítési jogokra
épülõ kisebbségi autonómia.

A bemutatott autonómiaformák az elmúlt
évtizedekben csökkentették a feszültséget
az érintett társadalmi csoportok között, meg-
akadályozták az ellentétek nyílt konfliktussá
válását, és segítettek megõrizni a kulturális
csoportidentitás különbözõ formáit. Azt
azonban figyelembe kell vennünk, hogy egy
mûködõ modell kialakításához több tényezõ
együttes jelenlétére van szükség, melybõl a
többségi és a kisebbségi társadalom közös
akarata és együttmûködése a legalapve-
tõbb. Az autonómiaformák által nyújtott lehe-
tõségeket helyén kell kezelnünk, alkalmazá-
sukra idõt kell hagyni, mûködtetésükhöz for-
rásokat kell biztosítani, hogy megvalósul-
hasson a sokféle identitás egységbe foglalt
békés együttélése, fejlõdése.
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