
nthony McGann 2006-ban meg je lent
The Logic of Democracy cí mû mû vé -
ben rá mu tat, hogy a szó ban for gó po -
li ti kai rend szer meg ér té sé hez szin té -

zist szük sé ges ki ala kí ta ni a de mok rá ci át meg ala -
po zó ér ték rend szert ja va so ló nor ma tív po li ti kai fi -
lo zó fia, il let ve a va lós tár sa dal mi moz ga lom kö -
zött, amely nek ke re té ben az em be rek ki vá laszt ják
a po li ti kai fej lõ dés for ga tó köny ve it és a for ga tó -
köny vek meg va ló sí tá sá ra hi va tott sze mé lye ket, to -
váb bá a po li ti kai fo lya ma to kat sta bi li zá ló és a de -
mok rá ci át el len sé ge i tõl meg vé del me zõ in téz mé -
nyes és nor ma tív ke re tet. Ezen az ala pon a de mok -
rá cia va la mely tár sa da lom olyan ál ta lá nos po li ti -
kai be ren dez ke dé se ként és ve ze té si for má ja ként
fog ha tó fel, amely nek cél ja – Robert Dahl sze rint –
az egy más kö zött egyen lõ pol gá rok kö zös sé ge ként
ér tel me zett nép igé nye i nek ki elé gí té se.

Két fon tos kö vet kez mény szár ma zik mind eb -
bõl. A pol gá rok kö zöt ti egyen lõ ség op ci ó ik ará -
nyos kép vi se le té nek pon tos ki ala kí tá sát te szi
szük sé ges sé sza bály sze rû en le foly ta tott vá lasz tá -
sok ál tal, ame lyek le he tõ vé te szik a több ség szá má -
ra a kor mány zást, ám egy szer smind oly mó don,
hogy vé del mez ze a ki sebb sé ge ket. Amennyi ben a
po li ti kai erõk kö zöt ti kü lönb sé gek igen na gyok –
olyan ér te lem ben, hogy a tár sa da lom meg íté lé sé -
ben an ta go nisz ti ku sak, és az ál ta luk ja va solt meg -
ol dá sok irá nyai el len té te sek –, a Jürgen Habermas
ál tal el gon dolt deliberatív rend szert meg le he tõ sen
ne héz mû köd tet ni, és fo lya ma to san fenn áll a több -
ség zsar nok sá gá nak ve szé lye.

A de mok rá ci á val fog lal ko zó szak iro da lom
nagy hang súlyt fek tet azok ra az el já rá sok ra, ame -6
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Az et ni kum kö zi 
konf lik tu sok 
for rá sa i nak ke re sé se,
meg elõ zé si, il let ve 
meg ol dá si igé nye [...]
olyan nem zet kö zi 
do ku men tu mok ban
nyert meg fo gal ma zást,
ame lyek po li ti kai és jo gi
fok mé rõ je ként 
is szol gál nak va la mely
or szág de mok ra ti kus
fej lett sé gi szint jé nek.
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lyek ál tal va la mely tár sa da lom aka ra ta ki fe je zõ dik az in téz mé nyek szer ke ze té ben,
va la mint a de mok ra ti kus já ték sza bály ok be tar tá sá ban, ami fel té te le zi, hogy a de mok -
rá cia struk tú rái az il le tõ tár sa da lom ban szi lár dan meg ala po zot tak, és a vé le mé nyek
plu ra liz mu sa az egy más vé le mé nyét köl csö nö sen tisz te let ben tar tó pol gá rok va ló di
egyen lõ sé gé ben is meg nyil vá nul. A pol gá rok egyen lõ sé gé nek el sõbb sé ge van min -
den sze mé lyek kö zöt ti kü lönb ség gel szem ben, amely fog lal ko zás sal, va gyon nal,
nem ze ti ség gel, faj jal, anya nyelv vel, val lá si és ide o ló gi ai irá nyult ság gal kap cso la tos.
Az alap fel te vés az, hogy az ilyen faj ta tár sa da lom nak si ke rült a sze mély irán ti tisz te -
let re épü lõ po li ti kai kul tú rát ki ala kí ta nia, ame lyen be lül a vé le mény kü lönb sé gek
nem fa jul nak erõ sza kos ver sen gés sé, a pár be széd és az al ku fo lya ma tok pe dig éssze -
rû en ala kul nak, füg get le nül mind azok tól a szen ve dé lyek tõl és el fo gult ság ok tól, ame -
lye ket a vé le mény kü lönb sé gek ter mé sze tes mó don gerjesztenek.

A tör té nel mi ta pasz ta lat azt mu tat ja, hogy az ilyen faj ta pol gá ri tár sa dal mak ne he -
zen, egyes ese tek ben több év szá zad alatt, sõt akár erõ sza kos össze tû zé sek – pol gár- és
val lás há bo rúk, for ra dal mak, oly kor erõ sza kos sá fa ju ló össze tû zé sek – nyo mán ala kul -
nak ki. Ez zel össze füg gés ben a modernitás a tár sa dal mi struk tú rák és a kö zöt tük fenn -
ál ló vi szo nyok egy új faj ta el gon do lá sá nak kér dés kö rét ál lí tot ta elõ tér be, még pe dig az
egyes em ber re, az egyén re össz pon to sít va, aki nek kap csán bi zo nyos jel lem zõ ket posz-
tulált, ame lyek kö zött a sza bad ság jog ok nak ju tott ki emel ke dõ sze rep. 1789 után en nek
az esz me kör nek a mag vát a „sza bad ság, egyen lõ ség, test vé ri ség” jel sza va fe jez te ki,
amely egy új kö zös sé gi ke ret ben, a nem zet ke re té ben va ló sult meg. A po li ti kai élet te -
rén egy olyan „tár sa dal mi szer zõ dés” va ló sult meg, amely ar ra ala po zott, ami az em be -
rek ben kö zös: az ál ta luk la kott te rü let, a nyelv, a kul tú ra és kö vet ke zés kép pen az ál lam.
En nek alap ján lét re jön a po li ti kai élet esz mé nyi for má já nak egy faj ta ví zi ó ja is, amely -
ben a sza bad és egyen lõ pol gá rok egy arány lag ho mo gén pol gá ri tár sa dal mat épí te nek
ki azon az ala pon, hogy en nek a tár sa da lom nak mind annyi an tag jai, és az egyet len
fenn ma ra dó kér dés csu pán az aka ra tuk és vé le mé nye ik kép vi se le te az ál lam kü lön bö -
zõ struk tú rá i ban. A va ló ság ban azon ban a tár sa da lom tag jai to vább ra is szá mos kri té ri -
um men tén kü lön böz nek, és en nek ered mé nye kép pen a több ség és ki sebb ség kö zöt ti vi -
szony is, amely a de mok rá ci á ban oly annyi ra fon tos sze re pet ját szik, igen gaz dag szí ne -
ze tet nyer. Már pe dig az em lí tett kri té ri u mok egyi ke ép pen a nem ze ti ség, te kin tet tel ar -
ra, hogy a tör té nel mi fo lya ma tok ter mé sze tes fo lyo má nya a nem ze ti sé gek ke ve re dé se
volt, amely több sé gi nem ze tek és nem ze ti ki sebb sé gek együtt lé te zé sét is ered mé nyez te.

Per sze nem az új kor hoz ta ma gá val elõ ször a kü lön fé le nem zet sé gek kö zöt ti vi -
szo nyo kat, hi szen ezek fo lya ma to san nyo mon kí sér ték az em be ri nem ki ala ku lá sát.
Az et ni kai ön azo no sí tás min dig is együtt járt az egyik et ni kum nak a má sik tól va ló
el kü lö nü lé sé vel, ám a premodern tár sa dal mak ren del kez tek az el kü lö nü lés je lö lé sé -
nek bel sõ me cha niz mu sa i val is.

Az et ni ku mok együtt élé se és a né pek ván dor lá sa azt ered mé nyez te, hogy a et ni -
kai identitásmagvak elõbb egyes nép cso port okon, majd nem ze te ken be lül kép zõd je -
nek meg, de nem volt ké pes át hi dal ni a né pek ke ve re dé sét, sem pe dig azt, hogy
egyes te rü le te ken olyan et ni kai több sé gek ala kul tak ki, ame lyek mel lett ki sebb sé gek
is él nek. Az új kor ban ezek a több sé gi cso por tok olyan nem ze tek ké ala kul nak át,
ame lyek az 1648-as veszt fá li ai bé ke nyo mán nem zet ál la mo kat igye kez nek lét re hoz -
ni. Ez zel je le nik meg a nem ze ti ki sebb sé gek po li ti kai kér dés kö re is, mi vel a nem zet -
ál lam pol gá ra it et ni kai iden ti tá suk szem pont já ból is te kin ti – a nyel vi és a kul tu rá -
lis-val lá si ho va tar to zás mel lett. A kér dés kör ará nya it jel zi, hogy a vi lág mint egy két -
száz füg get len ál la má ban nagy já ból hat száz nyel vi, il let ve öt ezer nem ze ti sé gi cso -
port lé te zik, ame lyek nyel vi jo go kat, he lyi au to nó mi át, po li ti kai kép vi se le tet és sa ját
ok ta tást kö ve tel nek, va la mint jel ké pe ik, szo ká sa ik és ha gyo má nya ik, sa já tos élet for -
má juk és egyéb sa já tos sá ga ik ér vé nye sí té sét.
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Mind ezek alap ján a kér dés kör egyik el is mert szak ér tõ je, Will Kymlicka úgy vél te,
hogy a de mok ra ti kus re zsi mek nek – kü lö nö sen a ke let-kö zép-eu ró pai, va la mint a
más kon ti nen se ken újab ban lét re jött de mok rá ci ák nak – er köl csi leg iga zol ha tó és po -
li ti ka i lag élet ké pes vá la szo kat kell ke res ni ük a nem ze ti ki sebb sé gek ki hí vá sa i ra in -
téz mé nye ik és az ál ta luk élet be lép te tett sza bá lyo zá sok for má já ban. A Kymlicka ál -
tal nyúj tott ta lá ló hely zet kép hez hoz zá te het jük, hogy a szi lár dabb nyu gat-eu ró pai
de mok rá ci ák is ha son ló prob lé mák kal kell szem be néz ze nek a be ván dor lók, az az a
kul tu rá lis ki sebb sé gek jog kö ve te lé se i nek for má já ban – ha bár so ká ig úgy tûnt, hogy
ezek az or szá gok ala kí tot ták ki a leg jobb meg ol dá so kat. A hi deg há bo rú vé gez té vel a
po li ti kai erõ szak fõ for rá sá nak vi lág vi szony lat ban az etnokulturális konf lik tu sok
tûn nek. Ezek kö zül egye sek ki lá tás ta lan nak lát sza nak, má sok olyan sa já tos tör té net -
re te kin te nek vissza, amely jó vá gány ra te rel he tõ, né hány pe dig töb bé-ke vés bé mes -
ter sé ge sen ger jesz tett.

Egy do log biz tos: mind ad dig, amíg ré szét ké pe zi az em be rek min den na pi éle té -
nek, és on nan po li ti kai sík ra te re lõd het át, az et ni kum kö zi vi szo nyok kér dés kö rét
csu pán szem le hu nyás sal le het fi gyel men kí vül hagy ni, fel vál la lá sa pe dig a ré geb bi
kép mu ta tás tól el té rõ szel le mi sé get igé nyel, és kü lö nö sen az erõ sza kos et ni kai tisz to -
ga tás, il let ve a több ség nyel vé nek, val lá sá nak és szo ká sa i nak rá kény sze rí té sé vel vég -
re haj tott erõ sza kos asszi mi lá ció el uta sí tá sát, va gyis an nak el ke rü lé sét, amit Samuel
Huntington a „ci vi li zá ci ók össze csa pá sá nak” ne vez.

Az et ni kum kö zi konf lik tu sok for rá sa i nak ke re sé se, meg elõ zé si, il let ve meg ol dá si
igé nye, a ki sebb sé gek és sa já tos kul tú rá juk vé del mé nek, il let ve az ér vé nye sü lé sük -
höz szük sé ges in téz mé nyes ke ret lét re ho zá sá nak szán dé ka olyan nem zet kö zi do ku -
men tu mok ban nyert meg fo gal ma zást, ame lyek po li ti kai és jo gi fok mé rõ je ként is
szol gál nak va la mely or szág de mok ra ti kus fej lett sé gi szint jé nek.

A po li ti kai és dip lo má ci ai meg ol dás kí sér le tek egyi két azok a két ol da lú egyez mé -
nyek je len tet ték, ame lyek ál tal az egyes ál la mok el kö te lez ték ma gu kat amel lett, hogy
tisz te let ben tart ják az et ni ka i lag a má sik ál lam hoz kö tõ dõ nem ze ti ki sebb sé get. Ezek
kö zött em lít he tõ az el sõ vi lág há bo rút kö ve tõ en lét re ho zott egyez mény Né met or szág
és Len gyel or szág kö zött, me lyet Hit ler a Len gye lor szág ban és Cseh szlo vá ki á ban élõ
né me tek jo ga i nak meg sér té sé re hi vat koz va a má so dik vi lág há bo rút ki vál tó tá ma dás
ürü gye ként ki hasz nált.

A nem zet kö zi sza bá lyo zás egy má sik mó do za tát az ENSZ ál tal 1948. de cem ber 10-
én el fo ga dott Em be ri Jo gok Egye te mes Nyi lat ko za ta kép vi sel te, amely nek el sõ cik ke a
kö vet ke zõ ket mond ja ki: „Min den em be ri lény sza ba don szü le tik, és egyen lõ mél tó sá -
ga és jo ga van. Az em be rek, ésszel és lel ki is me ret tel bír ván, egy más sal szem ben test -
vé ri szel lem ben kell hogy vi sel tes se nek”; a har ma dik cikk sze rint pe dig „min den sze -
mély nek jo ga van az élet hez, a sza bad ság hoz és a sze mé lyi biz ton ság hoz”, te kin tet nél -
kül – a má so dik cikk ki té te le alap ján – „bár mely meg kü lön böz te tés re, ne ve ze te sen faj -
ra, szín re, nem re, nyelv re, val lás ra, po li ti kai vagy bár mely más vé le mény re, nem ze ti
vagy tár sa dal mi ere det re, va gyon ra, szü le tés re, vagy bár mely más kö rül mény re. […]
Ezen fe lül nem le het sem mi fé le meg kü lön böz te tést ten ni an nak az or szág nak, vagy te -
rü let nek po li ti kai, jo gi vagy nem zet kö zi hely ze te alap ján sem, amely nek a sze mély ál -
lam pol gá ra, asze rint, hogy az il le tõ or szág vagy te rü let füg get len, gyám ság alatt áll,
nem au to nóm vagy szu ve re ni tá sa bár mely vo nat ko zás ban kor lá to zott.”

A nyi lat ko zat meg fo gal ma zói úgy vél ték, hogy ezek kel az egye te mes jel le gû sza -
bá lyo zá sok kal vá laszt ad nak a nem ze ti sé gi kér dé sek re is, be ágyaz ván azo kat az em -
ber lét ál la po tá val kap cso la tos, mé lyen hu ma nis ta böl cse let ál tal ih le tett ál ta lá nos
meg fon to lá sa ik ba. Mind azo nál tal egyes ide o ló gu sok, po li ti kai pro pa gan dis ták és
mozgalmárok úgy vél ték, hogy ez a be le fog la lás túl ál ta lá nos lé vén nem nyújt elég -
sé ges ala pot a nem ze ti ki sebb sé gek prob lé má i nak tár gya lá sá ra. 8
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Egy újabb nor ma tív meg ol dás az ál ta lá ban vett ki sebb sé gek kér dés kö ré ben he -
lyez te el a nem ze ti ki sebb sé ge két, fi gye lem be vé ve, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek
olyan kul tú rák vagy szub kul tú rák lét re ho zói, ame lyek nek jo guk van az ér vé nye sü -
lés re és a tör vény ál ta li vé de lem re a kul tu rá lis cse lek vés meg is mé tel he tet len egye di -
sé gé nek esz mé jé nél fog va, amely alap ján sa já tos tár sa dal mi és em be ri vá laszt nyúj -
ta nak az ál ta lá nos – éle lem mel, la kás sal, ru há zat tal, egyes in téz mé nyek hez és kul tu -
rá lis ér té kek hez va ló hoz zá fé rés sel kap cso la tos – em be ri igé nyek re. Csak ha mar ki de -
rült azon ban, hogy nem so rol ha tó a jo gok egy azon csa lád já ba az étel re cep tek vagy a
ru há zat, a sze xu á lis élet vagy az absz ti nen cia irán ti tisz te let a nyelv, a val lás vagy a
tár sa dal mi és po li ti kai élet ben va ló rész vé tel jo ga irán ti val.

Mind ezek re va ló te kin tet tel az Eu ró pa Ta nács 1950. no vem ber 4-én el fo gad ta az
Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nyét, amely az ENSZ nyi lat ko za tát kí ván ja ki egé szí -
te ni, fi gye lem be vé ve, hogy Eu ró pai Unió or szá gai „a po li ti kai ha gyo má nyok, esz mé -
nyek, a sza bad ság és a jog ural ma kö zös örök sé gé vel ren del kez nek”. Kü lö nö sen fon -
tos eb bõl a szem pont ból a nem ze ti ki sebb ség hez va ló tar to zás alap ján tör té nõ diszk -
ri mi ná ció ti lal ma a 14. cikk ben, ame lyet egyez mény át vesz az ENSZ nyi lat ko za tá ból.
A pusz tán dek la ra tív szin tet meg ha lad va az Eu ró pa Ta nács lét re hoz ta az Em be ri Jo -
gok Eu ró pai Bí ró sá gát, 2000. no vem ber 4-én pe dig el fo gad ta az egyez mény 12. sz.
jegy zõ könyv ét, amely a diszk ri mi ná ció ál ta lá nos ti lal má ról szól.

A leg fon to sabb lé pés a nem ze ti ki sebb sé gek kér dés kö ré nek te rén 1995-ben tör -
tént, ami kor az Eu ró pa Ta nács el fo gad ta az 1998. feb ru ár 1-jé tõl élet be lé põ Ke ret -
egyez ményt a Nem ze ti Ki sebb sé gek Vé del mé rõl. Ez utób bi az el sõ több ol da lú egyez -
mény, amely köz vet le nül a nem ze ti ki sebb sé gek vé del mé re és ér vé nye sü lé sé re, il let -
ve a nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek sa já tos kul tú rá já nak meg õr zé sé re és
épí té sé re vo nat ko zik, biz to sít ván szá muk ra a bé kés gyü le ke zés hez és a sza bad tár su -
lás hoz va ló jo got, a gon dol ko dás és a vé le mény nyil vá ní tás sza bad sá gát, a lel ki is me -
re ti sza bad sá got és a val lás sza bad sá got, a sza bad hoz zá fé rést a tö meg tá jé koz ta tás -
hoz, a nyelv sza bad hasz ná la tát, a ta nu lás hoz va ló jo got és a ha tá ro kon át nyú ló
együtt mû kö dés sza bad sá gát. Az egyez mény te kin tet tel van ar ra is, hogy az eu ró pai
tör té ne lem vi ha ros ta pasz ta la tai kel lõ kép pen alá tá maszt ják a ki sebb sé gek vé del mé -
nek nél kü löz he tet len fon tos sá gát a föld rész sta bi li tá sa, de mok ra ti kus biz ton sá ga és
bé ké je szem pont já ból, aho gyan fi gye lem be ve szi azt is, hogy a plu rá lis tár sa da lom
tisz te let ben tart ja a ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek sa já tos sá ga it, ugyan ak kor
meg te rem ti iden ti tá suk meg õr zé sé nek, ki fe je zé sé nek és épí té sé nek fel tét ele it,
amennyi ben a plu ra liz mus lé nye ge a to le ran cia és a pár be széd, il let ve a sok fé le ség
az egy sé gen be lül, amely gaz da go dik ez ál tal. En nél fog va a nem ze ti ki sebb sé gek vé -
del me a nem zet kö zi együtt mû kö dés, a jó szom szé di és hi te le sen ba rá ti vi szo nyok
ápo lá sá nak rész te rü le tét ké pe zi.

A sze mély sza bad sá gá nak tisz te le te ne vé ben a Ke ret egyez mény 3. cik ke le szö ge -
zi, hogy „min den, va la mely nem ze ti ki sebb ség hez tar to zó sze mély nek jo ga van sza -
ba don meg vá lasz ta ni, hogy ki sebb sé gi ként ke zel jék-e vagy sem”, és ezt a jo gát egyé -
ni leg vagy má sok kal kö zö sen gya ko rol hat ja.

Két to váb bi ki té telt ér de mes még em lí te nünk eb bõl az egyez mény bõl. Az egyik a
ki sebb sé gek vé del mé nek anya gi alap já ra vo nat ko zik, és csu pán mi nõ sé gi és nem
mennyi sé gi ke re te ket szab meg, olyan ér te lem ben, hogy a nem ze ti ki sebb ség hez tar -
to zó sze mé lyek va la mely jo gá nak ér vé nye sí té se a ren del ke zés re ál ló anya gi for rá sok -
tól függ, ame lye ket az il le tõ or szág gaz da sá gi fej lett ség ének fo ká hoz kell iga zí ta ni. A
má sik ki té tel a Ke ret egyez mény azon cik ké vel kap cso la tos, amely „a nem ze ti ki sebb -
ség hez tar to zó sze mé lyek ál tal ha gyo má nyo san vagy je len tõs szám ban la kott te rü le -
tek rõl” szól, amely te rü le tek ese té ben a szó ban for gó jo gok gya kor lá sa kü lön erõ fe -
szí tést igé nyel, amely nek meg ho za ta lát az egyez mény ja va sol ja az érin tett ál la mok -
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nak. A mennyi sé gi ke re tet ez eset ben azon ban ne héz pon to sí ta ni, te kin tet tel ar ra,
hogy a „je len tõs szá mot” a te rü let egy bi zo nyos ré szé hez, va la mint az érin tett or szág
össz la kos sá gá hoz kell vi szo nyí ta ni, ami vi ták ra ad hat ala pot a ki sebb sé gek hez tar to -
zó sze mé lyek vé del mé nek gya kor la ti meg va ló sí tá sát il le tõ en.

A fel so rolt ok má nyok mel lett em lít het jük az Eu ró pa Ta nács or szá gai ál lam- és
kor mány fõ i nek 1993. ok tó ber 9-én Bécs ben el fo ga dott nyi lat ko za tát, va la mint a Ve -
len cei Bi zott ság (Jog gal a De mok rá ci á ért Eu ró pai Bi zott ság) ál lás fog la lá sa it, to váb bá
azt is, hogy az 1975-ben lét re ho zott Eu ró pai Biz ton sá gi és Együtt mû kö dé si szer ve zet
2001. ok tó ber 26-án lét re hoz ta az EBESZ Nem ze ti Ki sebb sé gek Ma gas Szin tû Bi zott -
sá gát Há gá ban.

Fon tos meg je gyez ni azt is, hogy az em lí tett ok má nyok ren del ke zé se i nek be tar tá sa
vé gett kü lön fé le monitorizálási me cha niz mu so kat is lét re hoz tak, ame lyek az 1995-ös
Ke ret egyez mény mel lett az Eu ró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga ál tal 1992. jú ni us 22-
én el fo ga dott Re gi o ná lis vagy Ki sebb sé gi Nyel vek Eu ró pai Char tá já ra vo nat koz nak,
amely 1998-ban lé pett ha tály ba, és ame lyet mint az eu ró pai kul tu rá lis örök ség egy sa -
já tos ele mé nek meg óvá sát szor gal ma zó ok mányt 2008-ban Ro má nia is alá írt. 

Eb be az össze füg gés be il lesz ke dik a Ve len cei Bi zott ság 2001. ok tó ber 19-i je len -
té se is a nem ze ti ki sebb sé gek szá má ra az anya ál lam ok ál tal biz to sí tott ked vez mé -
nyes bá nás mód ról. A je len tés sze rint az anya ál lam ok ál tal ér zett fe le lõs ség a más
or szá gok ál lam pol gá ra i nak szá mí tó, de a sa ját nem ze ti kö zös sé gük höz tar to zó sze -
mé lyek iránt az ál lam pol gár ság sze rin ti ál la mok azon kö te les sé gé nek for má já ban
ér vé nye sül a nem zet kö zi jog ál ta lá nos gya kor la tá ban, hogy biz to sít sák az em be ri jo -
gok be tar tá sát, be le ért ve a ki sebb sé gi jo go kat, a nem zet kö zi kö zös ség re há rul ván az
a sze rep, hogy el len õriz ze a vál lalt kö te le zett sé gek nek a la kó hely sze rin ti ál la mok
ál tal tör té nõ be tar tá sát.

Az anya ál lam ok nak a sa ját nem ze tük höz tar to zó ki sebb sé gek meg óvá sá ra vo nat -
ko zó igé nye nyo mán a Ve len cei Bi zott ság a két ol da lú vagy több ol da lú egyez mé nye -
ket ja va sol ta meg ol dás ként. Eb bõl ki in dul va 1993-ban az Eu ró pai Unió el fo gad ta a
Balladur-tervet, amely az eu ró pai sta bi li tás szol gá la tá ban a jó szom szé di vi szo nyok
ki ala kí tá sát szor gal maz ta, ki tér ve en nek kap csán a ki sebb sé gek és az ál lam ha tár ok
kér dés kö ré re, a re gi o ná lis együtt mû kö dés re, a de mok ra ti kus in téz mé nyek meg szi lár -
dí tá sá ra, va la mint a min den re le váns te rü le ten meg va ló sí tan dó a két ol da lú együtt -
mû kö dés re. Az Eu ró pai Sta bi li tá si Egyez mény kü lö nö sen az EU-hoz va ló csat la ko -
zás ra ké szü lõ ke let-kö zép-eu ró pai or szá gok ra vo nat ko zott, így te hát imp li cit fel té tel -
ét ké pez te a csat la ko zás nak. Az érin tett ál la mok vi szony lag gyor san al kal maz kod tak
a Sta bi li tá si Egyez mény ben meg fo gal ma zott kö ve tel mé nyek hez, és olyan két ol da lú
egyez mé nye ket kö töt tek, ame lyek szá mos vi tát vál tot tak ki, mint pél dá ul a Ro má nia
és Ma gyar or szág, il let ve Uk raj na kö zöt ti. Ezek az egyez mé nyek azért es tek bí rá lat
alá, mert ál lí tó lag nem rög zí tet tek kel lõ biz to sí té ko kat a két szom szé dos or szág ban
élõ ro mán ki sebb ség jo ga i nak be tar tá sá ra. A gya kor lat azon ban kel lõ kép pen iga zol ta
hasz nos sá gu kat, il let ve azt is, hogy az egyez mé nyek idõ vel ki e gé szül het tek, még hoz -
zá nem annyi ra elõ írá sa ik, mint in kább – az alá író ál la mok jó in du lat ára és jó hi sze -
mû sé gé re va ló te kin tet tel – az elõ írá sok al kal ma zá sa szem pont já ból.

A Ve len cei Bi zott ság je len té se, amely nyug táz ta eze ket a két ol da lú meg ál la po dá -
so kat és egyez mé nye ket, ki tért a kö zö sen jel lem zõ ele mek re és az egyez mé nyek közt
ta pasz tal ha tó kü lönb sé gek re is. A mi szem pon tunk ból leg fon to sabb ki té tel ar ra vo -
nat ko zik, hogy a szom szé dos ál la mok ban olyan ro mán ki sebb sé gek él nek, ame lyek
stá tu sa egy más tól, il let ve együtt vé ve a Ro má ni á ban élõ nem zet tár sa i ké tól el tér. Ma -
gyar or szág, Bul gá ria és Gö rög or szág – Ro má ni á hoz ha son ló an – EU-tagállamok, eb -
bõl ki fo lyó lag át ül tet ték bel sõ tör vény ke zé sük be a kö zös sé gi jog ren del ke zé se it. Ami
Uk raj nát il le ti, je len leg egy olyan vál sá gon megy át, amely után jö võ je – kö ze le dés10
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az EU-hoz és a NATO-hoz, föderalizáció, sem le ges ség vagy az orosz ér dek szfé rá ba
ke rü lés – ne he zen meg jó sol ha tó.

Szer bi á nak va lós esé lye van az eu ró pai in teg rá ci ó ra, mi vel va ló szí nû leg a ki sebb -
sé gek te kin te té ben is át fog ja ven ni a kö zös sé gi jog elõ írá sa it. Ro má nia Fe ke te-ten ge -
ren tú li szom széd jai, Tö rök or szág és Orosz or szág az eu ró pai nor mák tól el té rõ en vi -
szo nyul a ki sebb sé gek hez, il let ve azok prob lé má i nak a nor mák szel le mé ben va ló
meg ol dá sá hoz. Ezek a kü lönb sé gek szembetûnõek a ke let-kö zép-eu ró pai or szá gok
ál tal alá írt meg ál la po dá sok és egyez mé nyek kö ve tel mé nye i ben.

Ilyen ér te lem ben pél dá ul a ro má ni ai és az olasz or szá gi tör vény ke zés ál ta lá nos -
ság ban ren del ke zik a ha tá ra i kon tú li kö zös sé ge ket, il let ve ki sebb sé ge ket il le tõ en.
Más or szá gok ez zel szem ben szá mos is mér vet rög zí te nek, amely alap ján va la mely
sze mély a ki sebb ség vé de lem ha tá lya alá tar to zik.

Az el sõ kri té ri um a ro kon ki sebb ség hez tar to zó sze mély ál lam pol gár sá ga. A má -
so dik kri té ri um a nem ze ti, avagy et ni kai ere det, ame lyet a ro mán tör vény nem ha tá -
roz meg kö ze lebb rõl, a szlo vák a har ma dik nem ze dé kig, a bol gár az el sõ nem ze dé -
kig fel me nõ õsig szá mít, a ma gyar pe dig a sa ját fe le lõs ség re tett nyi lat ko za tot ve szi
ala pul. A szlo vák tör vény az et ni kai ere de tet „alá tá masz tó ok mányt” kö ve tel.

Mind eb bõl ki tû nik, hogy a szom szé dos or szá gok ban élõ ro mán ki sebb sé gek
hely ze te ese ten ként kü lön bö zik az anya or szág és a szom szé dos ál la mok kö zöt ti
kap cso la tok tör té ne te, a szom széd ál la mok tör té ne te és a ro mán ki sebb ség nek eb ben
a tör té net ben ját szott sze re pe alap ján. A szom szé dos ál la mok vi szo nyu lá sa a ro mán
kö zös sé gek hez te hát a nem zet kö zi szín té ren el fog lalt hely ze tük tõl, va la mint a ki -
sebb sé gek kap csán vál lalt kö te le zett sé ge ik tõl is függ.

A szom szé dos or szá gok ban élõ ro mán kö zös sé gek hely ze té nek szem re vé te le zé se
se gít het te hát a ki sebb ség nek az il le tõ or szá gon be lü li he lye és sze re pe ér tel me zé sé -
ben, ab ból a szem pont ból is, hogy a több sé gi la kos ság gal és a Ro má ni á val ápolt kap -
cso lat ala ku lá sá ban össze kö tõ ka pocs ként, a ba rá ti vi szony tá mo ga tó ja ként vagy egy
meg õr zés re mél tó és meg õri zen dõ iden ti tás kép vi se lõ je ként nyil vá nul meg.

A Ro má ni á val szom szé dos or szá gok ban a ro mán ere de tû kö zös sé gek több fé le
meg ne ve zés alatt is mer tek: vlahok, arománok, macedorománok, meglenorománok,
isztrorománok. Ro mán iden ti tá suk kap csán szá mos, po li ti kai sík ra te relt tör té nel mi
és nép raj zi vi ta zaj lik. Eb bõl ki fo lyó lag szo ci o ló gi ai elem zé sünk ben te kin tet tel le -
szünk a szom szé dos or szá gok nak a nem ze ti ki sebb sé gek hez tar to zó sze mé lyek ön -
azo no sí tá sá ra vo nat ko zó sta tisz ti kai ada ta i ra. Ez ál tal egy olyan eu ró pai kri té ri um mal
dol go zunk, amely hez ké pest má sod la gos nak te kint jük a tör té né szek, nyel vé szek és
nép rajz ku ta tók vi tá it a ro mán nép ki ala ku lá sá ról és az ál ta la la kott te rü let rõl. Annyi
bi zo nyos, hogy a Ro má ni á val szom szé dos te rü le te ken ro mán nem ze ti sé gû nek te kin -
tett vagy nem ze ti ki sebb sé gi stá tu sú kö zös sé gek is él nek.

A szom szé dos or szá gok ban ta pasz tal ha tó ro mán je len lét rõl al ko tott össz kép alap -
ján le he tet len egy ér tel mû mi nõ sí té se ket ten ni, te kin tet tel ar ra, hogy a ro má nok a kü -
lön bö zõ te rü le te ken él nek az egyes or szá gok ban, nagy több sé gük ben azon ban a ro -
mán ha tá rok kö ze lé ben.

Uk raj ná ban a 2001-es nép szám lá lás alap ján 105 589 ál lam pol gár, a né pes ség
0,32%-a val lot ta ma gát ro mán nak, mold áv nak pe dig 258 619 (0,53%). Fél re té ve a
kisjenõi (Chiºinãu) kom mu nis ta ha ta lom ál tal ger jesz tett ál vi tát a mold ávok nem ze -
ti iden ti tá sá nak és nyel vé nek a ro mán hoz ké pest kü lön ál ló mi vol tá ról, ki je lent he tõ,
hogy Uk raj na ro mán ere de tû la kos sá ga össze sen 409 608 ál lam pol gár ból áll, akik a
Cernãuþi (44,38%), Odessza (30,22%), Kár pát al ja (7,85%) és Mykolaiv (3,21%) ál tal
al ko tott ré gi ó ban él nek. En nek az el osz lás nak el sõ sor ban tör té nel mi okai van nak,
ame lyek az zal függ nek össze, hogy a kö zép kor ban ez a föld raj zi te rü let ro mán ál lam -
ala ku la tok ré szét ké pez te (Máramaros, il let ve Strãºineþ és Onuþ vaj da sá gai).
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1775-ben Mold va észa ki ré szé nek (10 442 km2) a Habs burg-bir tok hoz va ló csa to -
lá sa kor ez a te rü let a Bu ko vi na ne vet kap ta. Az 1776-os oszt rák nép szám lá lás ada tai
alap ján a 70 000 fõs la kos ság 85,3 százaléka ro mán, 20,7 százaléka szláv, 4 százalék
pe dig más nem ze ti sé gû volt.

Mint is me re tes, az 1812-es bu ka res ti bé ké vel zá rult orosz-tö rök há bo rú nyo mán
a Prut és a Dnyesz ter kö zöt ti te rü let – Hotin és Bugeac ré gi ó val együtt – az Orosz Bi -
ro da lom hoz ke rült. A Besszarábiának ne ve zett te rü le tet tíz tar to mány ból ál ló,
kisjenõi szék he lyû guberniummá ala kí tot ták.

A tör té nel mi mel lett a má sik ma gya rá zat po li ti kai jel le gû, és egy részt a két tar to -
mány be te le pí té sé re – Bu ko vi na osztrákosítására, Besszarábia ruszifikálására – vo -
nat ko zik, amely nek ered mé nye kép pen 1910-ben a bu ko vi nai ro má nak 34,4 száza-
lékot, a besszarábiaik pe dig 47,6 százalékot tet tek ki. A két tar to mány egye sü lé se Ro -
má ni á val 1918-ban a he lyi ro mán la kos sá got új ra a ro mán ál lam ke re té be fog lal ta
egé szen 1940-ig, a Szov jet unió ál ta li el csa to lá su kig. A két tar to mány tör té nel mi szí -
ne vál to zá sa i nak kö vet kez mé nyei a ro mán la kos ság ra néz ve is me re te sek.

A je len le gi hely zet elem zé sé ben el fo ga dott ki in du ló pon tunk alap ján sem a tör té -
nel mi té nyek nem hagy ha tók fi gyel men kí vül, sem a je len le gi hely zet nem te kint he -
tõ más szem szög bõl, mint a Ro má nia és Uk raj na kö zöt ti ter mé sze tes jó szom szé di vi -
szony ki ala kí tá sá hoz szük sé ges re a liz mus és a prag ma tiz mus. Ami Uk raj nát il le ti,
tör té nel me rend kí vül össze tett ké pet mu tat pol gá rai – sok szor meg kér dõ je le zett –
iden ti tá sá nak ér vé nye sí té sé re, va la mint iden ti tá sá nak a kü lön fé le cent ri fu gá lis erõk -
tõl és a ré geb bi kom mu nis ta, bi ro dal mi men ta li tás be fo lyá sá tól va ló meg óvá sá val
kap cso la tos igé nye mi att. Eb ben az össze füg gés ben te kin ten dõ az uk raj nai ro má nok
hely ze te is. Az évi száz negy ven órás rá dió- és tévémûsoridõ, il let ve a ro mán tan nyel -
vû és a ve gyes is ko lák fo lya ma to san csök ke nõ szá má nak fel tét elei mel lett a ha gyo -
má nyok ápo lá sá nak egyet len esé lyét a – né ha ki mon dot tan ak tív te vé keny sé get ki -
fej tõ – kul tu rá lis egye sü le tek nyújt ják.

A bul gá ri ai ro má nok a 2011-es nép szám lá lás ada tai alap ján Vidin, Vráca és
Plevna ré gi ók ban cso por to sul nak na gyobb szám ban. Szá muk tíz ezer re be csül he tõ,
de eb bõl csu pán 866 sze mély vall ja ma gát ro mán nak, il let ve 3596 sze mély vlahnak.
Hi va ta lo san el is mert nem ze ti ki sebb sé gi stá tu su kat a Vidin szék he lyû Bul gá ri ai Ro -
má nok Egye sü le te, va la mint más kul tu rá lis egye sü le tek és köz pon tok vé dik. A szó -
fi ai ro mán nagy kö vet ség ada tai alap ján Bul gá ri á ban nincs alap- és fel sõ fo kú ro mán
nyel vû ok ta tás, ám a he lyi ro mán kö zös sé gek szer vez nek ro mán nyelv kur zu so kat.
Szó fi á ban mû kö dik a Mihai Eminescu Lí ce um, ahol 1999-tõl – an nak a köl csö nös sé -
gi egyez mény nek kö szön he tõ en, amely nek ered mé nye kép pen Bu ka rest ben is mû kö -
dik egy bol gár lí ce um – in ten zí ven ok tat ják a ro mán nyel vet.

Szin tén köl csö nös sé gi ala pon a szó fi ai Ohridi Szent Ke le men Egye te men és a
Veliko Tarnovói Egye te men mû köd nek ro mán tan szé kek. Ugyan csak Szó fi á ban van
egy ro mán or to dox temp lom, amely a ro mán ál lam tu laj do nát ké pe zi, és a bu ka res ti
pat ri ar chá tus nak van alá ren del ve. Lé tez nek to váb bá rész ben ro má nul meg je le nõ
két nyel vû ki ad vány ok.

Fon tos meg je gyez ni, hogy Bul gá ria 1991-es, új al kot má nya tel je sen fi gyel men kí -
vül hagy ta a ki sebb sé gek sze re pét, és a hang súlyt a pol gá rok tör vény elõt ti egyen lõ -
sé gé re, il let ve az et ni kai ho va tar to zás kul tu rá lis fej lesz té sé re fek tet te. Bul gá ri á ban
csu pán 1999 után, a Nem ze ti Ki sebb sé gek Vé del mé rõl szó ló Ke ret egyez mény és az
Em be ri Jo gok Eu ró pai Egyez mé nyé nek alá írá sa nyo mán kezd tek nem ze ti ki sebb sé -
gek rõl be szél ni. 2004-ben Bul gá ria az uni ós szab vá nyok hoz iga zod va alá ír ta az
antidiszkriminációs tör vényt, te kin tet tel ar ra is, hogy az or szág la kos sá gá nak 16
százalékát a ci gány, tö rök, orosz, ör mény, vlah, ma ce dón és gö rög nem ze ti ki sebb sé -
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gek ké pe zik. Meg ala kult to váb bá az et ni kai és de mog rá fi ai kér dé sek kel fog lal ko -
zó nem ze ti ta nács, amely nek a Bul gá ri ai Vlahok Egye sü le te is ré szét ké pe zi.

A po li ti ku sok a „bol gár et ni kai mo dell” si ke ré rõl be szél nek – szem ben a ju go szlá -
vi ai ese mé nyek kel –, amely nagy részt az eu ró pai in teg rá ció igé nyé nek kö szön he tõ,
ho lott a ki sebb sé gek tény le ges hely ze te még szá mos kí ván ni va lót hagy ma ga után a
ja vuk ra ho zott újabb in téz ke dé sek for má já ban.

Ma gya ror szá gon a 2001-es nép szám lá lás ada tai sze rint 7995 ro mán él az 1990-es
10 740 fõ höz ké pest, zöm mel Ma gyar or szág ke le ti ré szén, a ma gyar–ro mán ha tár kö -
ze lé ben, il let ve Bu da pes ten. Ez alap ján a ro má nok az or szág la kos sá gá nak 0,07%-át
al kot ják.

A ma gyar tör vény ke zés elõ írá sai sze rint más ki sebb sé gek hez ha son ló an a ro -
mán is sa ját szer ve ze ti ke ret tel ren del ke zik, amely a Ma gyar or szá gi Ro má nok Or -
szá gos Ön kor mány za ta ne vet vi se li. Saj tó or gá nu ma a Gyu lán meg je le nõ Cronica.
A sze ge di köz rá dió na pi két órán át ro má nul su gá roz, az M1 té vé csa tor na pe dig he -
ti hu szon hat per ces ro mán nyel vû adás sal je lent ke zik, ame lyet a Du na Te le ví zió is
át vesz.

Ma gya ror szá gon lé te zik még a Ro mán Or to dox Püs pök ség, és a ro mán kul tu rá lis
egye sü le tek is meg le he tõ sen ak tí vak – kü lö nö sen Gyu lán és Bu da pes ten –, kü lön fé -
le folk lór- és gaszt ro nó mi ai fesz ti vá lo kat – pél dá ul a Méhkereki Ubor ka fesz ti vált –,
tu do má nyos kon fe ren ci á kat, egy há zi bú csú ün ne pe ket stb. szer vez nek.

A szer bi ai ro mán kö zös ség hely ze te be szé des ké pet nyújt a ke le ti romanizálás ta -
pasz ta la tán át esett és az et ni kai gyö ke re i ket meg õr zõ kö zös sé gek sor sá ról a ke let-eu -
ró pai tér ség ben be kö vet ke zett mély re ha tó de mog rá fi ai át ala ku lá sok ke re té ben. A
szer bi ai ro má nok az or szág ke le ti tér sé gé ben él nek, mes ter sé ge sen két cso port ra, a
nagy részt vaj da sá gi „ro má nok ra” és az észak- ke le ti, Timok-völgyi „vlahokra” oszt va.
A ro má nok szá ma 34 578, a vlachoké pe dig 40 054, de ez a sta tisz ti ka nincs te kin -
tet tel a kül föld re tá vo zott ro má nok ra.

Iden ti tá suk meg õr zé se ér de ké ben kü lön bö zõ egye sü le tek mû köd nek, köz tük a
verseci szék he lyû Szer bi ai Ro má nok Kö zös sé ge, a vaj da sá gi Ro mán Nyel vi Tár sa ság,
Új vi dék szék hellyel, az uzdini Tibiscus Iro dal mi és Mû vé sze ti Szö vet ség, a pancso-
vai Libertatea Ki adó, az új vi dé ki Ro mán Nép raj zi és Folk lo risz ti kai Tár sa ság, va la -
mint a Szer bi ai Ro má nok De mok ra ti kus Moz gal ma Zajeèarban és más olyan tár sa sá -
gok, ame lyek cél ja a szer bi ai ro má nok nyel vé nek, kul tú rá já nak, val lá sá nak és szo ká -
sa i nak mû ve lé se.

A ro mán–szerb po li ti kai, gaz da sá gi és kul tu rá lis kap cso la tok 2008 utá ni fel len dü -
lé se a szer bi ai ro mán ki sebb ség hely ze té ben is érez tet te ha tá sát. Fel élén kül tek a gaz -
da sá gi kap cso la tok, együtt mû kö dé si, test vér vá ro si és part ner sé gi meg ál la po dá sok
szü let tek. A belg rá di és az új vi dé ki egye te men ro mán nyel vi és iro dal mi tan szé kek
mû köd nek.

Eu ró pai in teg rá ci ó ja ér de ké ben Szer bi á nak szá mos erõ fe szí tést kell ten nie. Az Eu -
ró pai Bi zott ság leg utób bi je len té se ér tel mé ben 2015 vé gé ig Szer bi á nak cse lek vé si ter -
vet kell ki dol goz nia a nem ze ti ki sebb sé gek vé del me ér de ké ben az or szág egész te rü le -
té re vo nat ko zó an, töb bek közt az ok ta tás, az anya nyelv hasz ná lat, a tö meg tá jé koz ta tás -
hoz va ló hoz zá fé rés, a fe le ke ze ti sza bad ság és a köz igaz ga tá si kép vi se let te rü le tén.

Amennyi ben fi gye lem be vesszük, hogy nem ré gi ben mennyi re erõ tel jes nemzeti-
etlenítõ po li ti ka szín te re volt ez az or szág, ki je lent he tõ, hogy a szer bi ai ro má nok
hely ze te ja vu ló ten den ci át mu tat. A ro má nok ér vé nye sü lé sé nek új len dü le tet ad na
itt is az egy sé ges fel lé pés, mi vel a vi lág szá mos más or szá gá hoz ha son ló an a ro mán
kö zös ség Szer bi á ban is meg le he tõ sen fragmentált, és egy más sal ver sen gõ cso por tok -
ra osz lik.
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A ro má ni ai ha tó sá gok az idõk so rán fo lya ma to san tö rõ dött a ha tá ro kon tú li ro má -
nok sor sá val, aki nek iden ti tá sát a szak tu dó sok, tör té né szek, fi lo zó fu sok és et no ló gu -
sok so ka sá ga ku ta tat ta és mu tat ta be mun ká i ban. Az irán tuk ta nú sí tott ér dek lõ dést
nö ve li az a kö rül mény, hogy iden ti tá suk ér vé nye sí té se ál tal a ro mán ki sebb sé gek
gaz da gít ják nem csak a sa ját or szá guk, ha nem Ro má nia kul tu rá lis össz kép ét is, va -
la mint fon tos össze kö tõ ele met ké pez nek a né pek és nem ze tek közt. Meg ál la pít ha tó
to váb bá, hogy a nem ze ti ki sebb sé gek ál ta lá ban vett so ra alól az övék sem ké pez ki -
vé telt, ko runk szel le mi fej lõ dé se azon ban olyan új hely ze tet te remt szá muk ra az
egyes több sé gi tár sa dal mak ke re té ben, amely ben el is me rik sa já tos al ko tó ere jü ket.

Egy má sik le von ha tó kö vet kez te tés az, hogy a tör té ne lem fo lya mán a nem ze ti ki -
sebb sé gek a diszk ri mi ná ció ál do za tai vol tak, aki ket rend sze rint a tár sa da lom ba ja i -
ért vá dol tak. Így nem is annyi ra meg le põ a jo ga ik ér vé nye sí té sé vel szem be ni el len -
ál lás, amely nem csu pán a köz vé le ke dés re, ha nem a nem ze ti kér dé sek bõl po li ti kai
tõ két ko vá cso ló po li ti ku sok ra is jel lem zõ. Eb bõl a szem pont ból va lós elõ re lé pés nek
szá mít az, hogy az eu ró pai in téz mé nyek a kér dés kap csán egy jel lem zõ en eu ró pai
hu ma nis ta szel le mi ség ben fo gant el gon do lást ala kí tot tak ki és szor gal maz tak. Mint
lát hat tuk, ez az el gon do lás a nem ze ti ki sebb sé gek kér dés kö ré nek meg kö ze lí té sé hez
olyan szab vá nyo kat kí nál, ame lye ket az eu ró pai mi nõ sí tés re szá mot tar tó bár mely
ál lam nak el kell fo gad nia.

Meg ál la pít ha tó, hogy Ro má nia a ma ga ré szé rõl el fo gad ta a nem ze ti sé gi kér dés
meg ol dá sá nak ezen ál ta lá nos irá nyát, és sa ját köz po li ti ká já ban be ve zet te az eu ró pai
szab vá nyo kat, ugyan ak kor tény le ges tö rõ dést ta nú sít a ha tá ra in kí vül élõ ro mán ság
sor sá ért.

En nek kap csán em lít he tõ a Ro mán Kul tu rá lis In té zet fi ók in téz mé nye i nek mû kö -
dé se, amely töb bek kö zött a ro mán nyelv és kul tú ra tá mo ga tá sát cé loz za meg a fi ók -
in téz mé nyek nek he lyet adó or szá gok ro mán kö zös sé ge i nek éle tén be lül, így je len leg
Bu da pes ten – sze ge di fi ók in té zet tel –, il let ve a jö võ ben vár ha tó an Ki jev ben és
Cernãuþi-ban. A ro mán nagy kö vet ség mel lett ezek ben az or szá gok ban ro mán kon zu -
li hi va ta lok és tisz te let be li kon zu lá tu sok tá mo gat ják ezt a te vé keny sé get Sze ge den és
Gyu lán, Versecen és Zajeèarban, Odesszá ban és Cernãuþi-ban, Szilisztrában,
Burgasban és Vidinben.

A ro mán par la ment el fo gad ta a 2007/298-as tör vényt, ame lyet a 2013/176-os tör -
vény mó do sí tott, és amely pon to sít ja, hogy „a vi lág szer te élõ ro má nok” ki fe je zés
alatt azok a sze mé lyek ér ten dõk, akik sza ba don vál lal ják a ro mán kul tu rá lis iden ti -
tást, ro mán szár ma zá sú ak és a ro mán nyel vi és kul tu rá lis pil lé re ken nyug vó kö zös -
ség hez tar toz nak, füg get le nül at tól, hogy mi lyen meg ne ve zés sel is mer tek: „armani,
armariji, aromâni, basarabeni, bucovineni, cuþovalahi, daco-români, fãrºeroþi,
herþeni, istro-români, latini dunãreni, macedo-români, maramureºeni, megleniþi,
megleno-români, moldoveni, moldovalahi, rramani, rumni, valahis, vlahi, voloni,
macedo-armanji” vagy ezek ro kon je len té sû meg fe le lõi.

„A vi lág szer te élõ ro má nok tá mo ga tá sá ról” szó ló tör vény alap fo gal ma a ro mán et -
ni ku mú, il let ve a ro mán nyel vi és kul tu rá lis pil lé re ken nyug vó kö zös ség hez tar to zó
sze mé lyek re vo nat ko zik, min den egyéb mel lék zön ge nél kül.

A tör vény cél ja jo gi ala pot biz to sí ta ni Ro má nia szá má ra az érin tett sze mé lyek
kul tu rá lis, et ni kai, nyel vi és val lá si iden ti tá sá nak meg õr zé se, ér vé nye sí té se és ki nyil -
vá ní tá sa ér de ké ben va ló fel lé pés re.

A tör vény elõ ír ja a ro má ni ai il le té kes ha tó sá gok ha tás kör ét és jo gi esz kö ze it, ame -
lyek az érin tett sze mé lyek la kó he lyé ül szol gá ló or szá gok kal kö tött egyez mé nye ken,
il let ve azok kal kö zö sen ki ala kí tott prog ra mo kon – együtt mû kö dé si meg ál la po dá so -
kon vagy más dip lo má ci ai meg egye zé se ken – ala pul nak. 

14

2014/12



A tör vény ál tal ér vé nye sí tett el vek ezen tá mo ga tá si te vé keny ség ki fej té se so rán a
te rü le ti szu ve re ni tás, a köl csö nös ség, a „pacta sunt servanda” elv ben ki fe je zett jo gi
nor ma el sõbb sé ge, az alap ve tõ em be ri jo gok, a diszk ri mi ná ció men tes ség és az eu ró -
pai, il let ve nem zet kö zi szab vá nyok és do ku men tu mok elõ írá sa i nak tisz te let ben tar -
tá sá val kap cso la to sak.

A tör vény alap ján a vi lág szer te élõ ro má nok jo gai a kö vet ke zõk: in gyen lá to gat -
hat ják a kul tu rá lis köz in téz mé nye ket, a tör té nel mi em lék mû ve ket, va la mint a nem -
ze ti örök ség he lye it; jo guk van ta nul ni Ro má nia bár mely ok ta tá si in téz mé nyé ben;
ösz tön dí jak ra pá lyáz hat nak és to vább kép zé se ken ve het nek részt Ro má ni á ban; anya -
gi tá mo ga tá sért pá lyáz hat nak, be le ért ve a tan köny vek, köny vek és egyéb ki ad vány -
ok for má já ban ad ha tó tá mo ga tást; tá mo ga tá sért fo lya mod hat nak temp lo mok épí té se
és fel újí tá sa, il let ve tu do má nyos, kul tu rá lis és mû vé sze ti ren dez vé nyek szer ve zé se,
va la mint a ro mán kul tu rá lis in té ze tek mû köd te té se cél já ból; részt ve het nek a vi lág -
szer te élõ ro má nok kong resszu sán.

A tör vény ál tal meg sza bott egye dü li ki kö té sek a ro mán iden ti tás sza bad és nyílt
vál la lá sa, a ro mán nyelv is me ret, il let ve a tag ság va la mi lyen ro mán szer ve zet ben.
Ugyan ez a tör vény no vem ber 30-át (Szent And rás, a ro má nok apos to lá nak nap ja) je -
lö li meg a vi lág szer te élõ ro má nok nap já ul.

A kul tu rá lis ak ci ók köz vet len tá mo ga tá sá nak cél já ból lét re hoz ták a Vi lág szer te
élõ Ro má nok Eudoxiu Hurmuzachi Köz pont ját, va la mint egy je len leg Ro má nia mi -
nisz ter el nök ének irá nyí tá sa alatt mû kö dõ ál lam tit kár sá got. A ro mán par la ment ke -
re té ben mû kö dõ il le té kes bi zott sá gok el vi be le egye zé sü ket ad ták a vi lág szer te élõ ro -
má nok kong resszu sá nak meg szer ve zé sé hez. Saj ná la tos mó don a po li ti kai vi ták is
raj ta hagy ják nyo mu kat a vi lág szer te élõ ro má nok kal ki ala kí tan dó kap cso la to kon, il -
let ve a ha tá ron tú li ro mán kö zös sé gek sem min den eset ben tar ta nak össze a ro mán
nyelv és kul tú ra ha tá ro kon át íve lõ egy sé gé nek meg va ló sí tá sa ér de ké ben.

Ri gán Ló ránd for dí tá sa
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