
 

 

Rezolu ia PACE 1985 (2014) – Situa ia i drepturile minorit ilor 
na ionale în Europa1 

1. Istoria Europei arat  c  protec ia minorit ilor este de mare importan  i poate contribui la 
evolu ia Europei spre a fi o cas  comun  a tuturor. Totu i, manifest rile extreme de na ionalism, 
rasism, xenofobie i intoleran  nu au disp rut; din contr , ele par s  fie în recrudescen . 
Adunarea Parlamentar  î i exprim  îngrijorarea în privin a situa iei i drepturilor minorit ilor 
na ionale. 

2. Adunarea consider  Conven ia-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale (ETS  
nr. 157) i Carta European  a Limbilor Regionale i Minoritare (ETS nr. 148) instrumente 
esen iale pentru protec ia minorit ilor din Europe. Totu i, niciunul din aceste instrumente nu a 
fost înc  ratificat de toate statele membre ale Consiliului Europei. În plus, lipsa unei defini ii a 
minorit ilor na ionale în Conven ia-cadru las  o larg  marj  de apreciere statelor parte, cu 
implica ii asupra implement rii. În aceast  privin , Adunarea aminte te Rezolu ia sa 1713 
(2010): „Protec ia minorit ilor în Europa: best practices i deficien e în implementarea 
standardelor comune”, Rezolu ia sa 1866 (2012) despre protocolul adi ional la Conven ia 
European  a Drepturilor Omului privind minorit ile na ionale, i deciziile relevante ale Cur ii 
Europene pentru Drepturile Omului. Adunarea salut  de asemenea Declara ia-program a 
Uniunii Federale a Na ionalit ilor Europene (FUEN) adoptat  la Brixen pe 23 iunie 2013. 

3. Adunarea aminte te de asemenea defini ia minorit ilor na ionale oferit  în Recomandarea 
sa 1201 (1993) asupra unui protocol adi ional privind drepturile minorit ilor la Conven ia 
European  a Drepturilor Omului, ca „un grup de persoane dintr-un stat care: a) locuiesc pe 
teritoriul acelui stat i sunt cet enii s i; b) men in leg turi puternice i de lung  durat  cu acel 
stat; c) au caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice distinctive; d) sunt suficient 
de reprezentative, de i sunt numeric mai pu ini decât restul popula iei statului sau unei regiuni 
din stat; e) sunt motivate de dorin a de a p stra împreun  ceea ce este identitatea lor comun , 
inclusiv cultura, tradi iile, religia sau limba lor”. 

4. Adunarea accentueaz  importan a stabilit ii, solidarit ii i coexisten ei pa nice a 
multitudinii de oameni din Europe i cere promovarea conceptului de „unitate prin diversitate” 
în i între ri. Protec ia drepturilor minorit ilor na ionale trebuie s  r mân  o prioritate a 
agendei politice. 

5. Protec ia drepturilor minorit ilor poate ajuta la construirea unui viitor sustenabil pentru 
Europa i poate contribui la garantarea respectului pentru principiile demnit ii, egalit ii i  
non-discrimin rii. Beneficiile nu se limiteaz  la minorit i deoarece aceast  protec ie va aduce 
stabilitate, dezvoltare economic  i prosperitate pentru to i. 

6. Inabilitatea de a r spunde satisf c tor problemelor minorit ilor a fost o cauz  major  de 
tensiuni politice, conflicte i viol ri ale drepturilor omului. De aceea protec ia minorit ilor este 
i un mijloc de prevenire a conflictelor. Dreptul la auto-determinare, integritatea statului i 

suveranitatea na ional  pot fi reconciliate în a a fel încât s  creasc  toleran a. În acest context, 

                                                           
1 Dezbaterea Adun rii Parlamentare a Consiliului Europei din 8 Aprilie 2014 ( edin a a 13-a) (a se 

vedea Doc. 13445, raportul Comisiei pentru Egalitate i Non-discriminare, raportor: Dl Ferenc Kalmár). 
Text adoptat de Adunarea Parlamentar  pe 8 Aprilie 2014 ( edin a a 13-a). 
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Rezolu ia Adun rii Generale 1832 (2011), „Suveranitatea na ional  i statalitatea în legea 
interna ional  contemporan : necesitatea unor clarific ri” indic  calea de urmat. 

7. Diverse metode de protec ie a persoanelor apar inând minorit ilor na ionale pe baza 
bunelor practici ar trebui luate în considerare i puse în valoare în scopul cre terii protec iei i 
promov rii drepturilor persoanelor apar inând minorit ilor na ionale. O astfel de metod , 
aranjamentele teritoriale, ar putea juca un rol important în protejarea eficient  a drepturilor 
minorit ilor na ionale. În aceast  privin , Adunarea General  aminte te Rezolu ia sa 1334 
(2003) cu privire la experien ele pozitive legate de regiuni autonome ca surs  de inspira ie 
pentru rezolvarea conflictelor din Europa, care afirm  c  înfiin area i men inerea unei entit i 
autonome poate fi privit  ca o parte a procesului de democratizare. Adunarea General  salut  de 
asemenea adoptarea Rezolu iei 361 (2013) privind regiunile i teritoriile cu statut special din 
Europa de c tre Congresul Autorit ilor Locale i Regionale al Consiliului Europei, care 
recunoa te c  statutul special de care se bucur  regiuni din anumite state europene a adus 
stabilitate i prosperitate acelor regiuni i state. 

8. Adunarea General  este de opinie c  aranjamente de auto-guvernare teritorial  pot 
contribui i la protejarea eficient  a drepturilor colective ale minorit ilor i la evitarea 
asimil rii. 

9. Adunarea General  consider  c  respectarea dreptului la o identitate comun , care include 
cultura, religia, limba i tradi iile, este un element esen ial al protec iei drepturilor minorit ilor 
na ionale. Acestea au dreptul s - i p streze i s - i dezvolte propriile institu ii i ar trebui s  se 
bucure de protec ie colectiv , a a cum se afirm  în Recomandarea 1735 (2006). 

10. În lumina acestor considerente, Adunarea General  face un apel c tre statele membre ale 
Consiliului Europei: 

10.1. În privin a instrumentelor interna ionale:  
10.1.1. s  semneze i/sau ratifice cât de curând posibil, dac  nu au f cut-o înc , Conven ia-

cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale i Carta European  a Limbilor Regionale sau 
Minoritare;  

10.1.2. s  semneze Declara ia privind Drepturile Popoarelor Indigene (UNDRIP), adoptat  
de Adunarea General  a Na iunilor Unite pe 13 Septembrie 2007; 

10.1.3. s  promoveze implementarea bunelor practici pentru protec ia drepturilor minori-
t ilor na ionale recunoscute de Consiliul Europei i de Na iunile Unite; 

10.1.4. al turi de implementarea prevederilor legale ale Conven iei-cadru, s  creeze condi-
iile necesare pentru respectarea promisiunilor/obliga iilor stabilite în Documentul Reuniunii de 

la Copenhaga a Conferin ei privind Dimensiunea Uman  a CSCE (1990) i în acorduri bilaterale 
asociate; 

10.2. În privin a protej rii dreptului la identitate: 
10.2.1. s  apere dreptul minorit ilor na ionale de a p stra, proteja i promova propria lor 

identitate, a a cum afirm  articolul 5.1 al Conven iei-cadru, Pactul Interna ional cu privire la 
Drepturile Civile i Politice i Rezolu ia 47/135 a Adun rii Generale a Na iunilor Unite: 
„Declara ie cu privire la Drepturile Persoanelor Apar inând Minorit ilor Na ionale, Etnice, 
Religioase i Lingvistice”;  

10.2.2. s  fac  pa ii necesari pentru a asigura participarea eficient  a minorit ilor na ionale 
la via a social , economic  i cultural  i în via a public  în a a fel încât s  participe eficient la 
procesul de decizie în conformitate cu articolul 15 al Conven iei-cadru; 
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10.2.3. s  se ab in  de la a adopta politici i practici în scopul asimil rii minorit ilor 
na ionale împotriva dorin ei acestora, a a cum afirm  art. 5.2 al Conven iei-cadru; 

10.2.4. s  studieze i utilizeze drept ghid cele mai bune practici folosite de anumite state 
(cum ar fi experien ele regiunii Alto Adige/South Tirol, Finlandei i altora care au acordat 
drepturi colective i de grup), care sunt modele valide i referin e chiar i pentru state care nu 
sunt înc  p r i ale Conven iei-cadru; 

10.3. În privin a aranjamentelor teritoriale i prevenirii conflictelor:  
10.3.1. s  implementeze, într-un format acceptat de toate p r ile, aranjamente de auto-guver-

nare teritorial  care s  respecte principiile generale ale dreptului interna ional; 
10.3.2. s  in  seama, indiferent de motivele economice, de plus-valoarea regiunilor istorice 

în termeni de cultur , limb , tradi ii i religii atunci când define te/reformeaz  structura/ 
unit ile administrative i/sau teritoriale ale rii sau institu iilor relevante ale statului; 

10.3.3. s  ini ieze i s  aib  un dialog continuu cu reprezentan ii minorit ilor na ionale, 
pentru a preveni conflicte, a r spunde nevoilor celor pe care ace tia îi reprezint  i a promova 
multiculturalismul i solidaritatea; 

10.4. În privin a dreptului la educa ie i limbi minoritare:  
10.4.1. s  promoveze utilizarea oficial  a limbilor vorbite de minorit ile na ionale pe 

teritoriile unde acestea tr iesc, la nivel local sau regional, în conformitate cu principiile Cartei 
Europene a Limbilor Regionale i Minoritare, inând seama de faptul c  protec ia i încurajarea 
utiliz rii limbilor regionale i minoritare nu trebuie f cute în detrimentul limbilor oficiale i a 
obliga iei de a le înv a pe acestea;  

10.4.2. s  formuleze politici educa ionale p strând în minte nevoile minorit ilor na ionale 
inclusiv prin crearea unor sisteme i institu ii educa ionale i incorporeze cele mai bune practici 
de predare a limbilor str ine în metodologia de predare a limbilor oficiale în colile primare în 
care se pred  în limbile minorit ilor; 

10.4.3. s  fac  pa ii necesari pentru a asigura continuitatea educa iei în limba matern  la 
nivelul secundar (inclusiv educa ia voca ional ) i universitar; 

10.4.4. s  urmeze recomand rile Primului Comentariu Tematic al Comitetului Consultativ 
privind Educa ia în temeiul Conven iei-cadru din 2 martie 2006, adic  s  urmeze o abordare 
proactiv  în privin a educa iei chiar i când cererea exprimat  pare redus ; 

10.4.5. s  ini ieze scrierea în comun a c r ilor de istorie al turi de statele-înrudite i de 
reprezentan ii minorit ilor na ionale tradi ionale care tr iesc pe teritoriul lor, a a încât s  educe 
tinerii în favoarea cooper rii i parteneriatului european i s  utilizeze predarea istoriei ca mod 
de îmbun t ire a cuno tin elor tinerilor în privin a minorit ilor na ionale; 

10.4.6. s  in  seama de minorit ile na ionale atunci când privatizeaz  serviciile publice, 
inclusiv media; 

10.4.7. s  furnizeze fondurile adecvate organiza iilor sau institu iilor media care reprezint  
minorit ile pentru a le aduce identitatea, limba, istoria i cultura în aten ia majorit ii; 

10.5. În privin a combaterii discrimin rii: 
10.5.1. s  nu înf ptuiasc  acte de discriminare i s  adopte „ac iuni afirmative” în sistemele 

economice i sociale cu scopul de a înl tura barierele practice ce împiedic  asigurarea de 
„oportunit i egale” i de a promova egalitatea deplin  i real ; 

10.5.2. în spiritul art. 16 al Conven iei-cadru, s  nu adopte legi sau m suri administrative 
care ar putea duce la asimilare, încuraja migra ia sau schimba structura etnic  a unei anumite 
regiuni;  
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10.5.3. s  adopte o strategie de jos în sus care ine seama de punctele de vedere ale p r ilor 
interesate în identificarea i rezolvarea problemelor minorit ilor;  

10.5.4. s  asigure – f r  s  submineze dreptul fundamental la libertate de mi care i în 
conformitate cu conceptul „unit ii prin diversitate” – posibilitatea pentru minorit ile na ionale 
din cadrul teritoriilor lor de a r mâne în locul în care s-au n scut, s  prospere i progreseze acolo 
unde au tr it de secole i s - i exploreze întregul poten ial în beneficiul comunit ilor lor, ca i al 
majorit ii, statului i Europei ca întreg; 

10.5.5. s  formuleze i s  implementeze eficient o strategie na ional  cuprinz toare pentru 
protec ia minorit ilor na ionale; 

10.5.6. s  se asigure c  mass-media poate opera, f r  discriminare, în limbile minoritare; 
10.5.7. s  adopte legisla ie electoral  care permite reprezentarea politic  pluralist  a 

minorit ilor; 
10.5.8. s  nu adopte legi sau m suri administrative care sl besc protec ia minorit ilor. 
11. Adunarea General  î i invit  membrii s  urm reasc  mai atent problema minorit ilor 

na ionale, s  joace rolul de facilitator activ i s  construiasc  propuneri pentru reprezentarea 
politic  direct  a minorit ilor na ionale. 

12. Adunarea General  cere Secretarului General al Consiliului Europei s  dea o aten ie 
special  minorit ilor na ionale în cadrul raportului anual asupra situa iei drepturilor omului în 
Europa. Adunarea General  invit  mass-media public  i privat  de orice tip din regiuni locuite 
de minorit i na ionale s  ofere servicii în limbile minoritare. 

 



 

 

Memorandum explicativ1 

Dl Ferenc KALMÁR, Ungaria, EPP/CD 

Situa ia i drepturile minorit ilor na ionale tradi ionale din Europa 

I. Introducere 

1. „Scopul muncii noastre este s  facem ca grani ele statelor europene s  dispar . Scopul 
nostru este ca Europa s  devin  o cas  comun , o cas  a libert ii”. Aceste cuvinte, spuse de 
Konrad Adenauer în 1950, sunt funda ia pe care este construit Consiliul Europei. 

2. Situa ia minorit ilor ar trebui s  fie central  muncii Consiliului Europei, deoarece joac  
un rol esen ial în conservarea p cii i stabilit ii. În istoria Europei, inabilitatea de a g si un 
r spuns satisf c tor la problemele minorit ilor a fost o cauz  major  de tensiuni politice, 
conflicte i viol ri ale drepturilor omului. Aceasta nu este doar o caracteristic  a trecutului. Este 
o problem  a vie ii actuale i o lec ie care ar trebui s  ne ghideze deciziile politice acum i în 
viitor. Statele Europene i organiza iile interesate s  fac  din Europa o „cas  a libert ii” i o 
„cas  comun ” trebuie s  aib  curajul s  abordeze situa ia minorit ilor. 

3. Se tie c  grani ele statale europene au fost schimbate de mai multe ori, nu numai pe 
criterii etnice, dar i pe baza altor considerente. De aceea, minorit i na ionale tradi ionale sunt 
ast zi prezente în aproape toate statele membre ale Consiliului Europei. Este poate mai pu in 
cunoscut faptul c  persoanele apar inând minorit ilor na ionale tradi ionale reprezint  10.29% 
din totalul popula iei europene. Potrivit Uniunii Federale a Na ionalit ilor Europene (FUEN), 
exist  aproximativ 340 minorit i autohtone, care totalizeaz  aproximativ 100 de milioane de 
oameni în cele 47 de state membre ale Consiliului Europei. Un cet ean european din apte este 
parte a unei minorit i. Doar în Uniunea European  exist  mai mult de 60 de limbi regionale i 
minoritare, al turi de cele 23 de limbi oficiale ale Uniunii. Num rul vorbitorilor acestor limbi 
este estimat la 40 de milioane. 

4. Diversitatea etnic , cultural  i lingvistic  a Europei a fost un element esen ial al competi-
tivit ii i creativit ii sale. „Unitate prin diversitate” este unul dintre sloganele europene. Este 
un principiu care nu este doar aplicabil la nivel european, ci i în interiorul fiec rei ri 
europene. 

5. Aceast  bog ie trebuie s  fie protejat  i sus inut , altfel exist  riscul ca ea s  dispar . 
Sunt foarte îngrijorat de deteriorarea situa iei i drepturilor minorit ilor na ionale tradi ionale în 
ciuda nenum ratelor conven ii, rezolu ii, recomand ri adoptate de organiza iile interna ionale, 
inclusiv Consiliul Europei i mai recent Uniunea European . 

6. Conceptul de stat-na iune a ap rut în secolele XVIII i XIX când procesul de formare a 
na iunilor a avut loc în Europa. Mai multe state i-au dorit s  aib  între grani e o popula ie 
omogen  etnic, i cei care nu f ceau parte din majoritate au devenit cet eni de rangul doi. De 
aceea, de-a lungul secolelor, în diferite p r i ale Europei, asimil rile for ate, deport rile masive, 
atrocit ile, epur rile etnice, emigra ia, lipsa drepturilor comunitare, restric ionarea utiliz rii 

                                                           
1 Raport | Doc. 13445 | 24 martie 2014 / Comisia pentru Egalitate i Non-Discriminare / Rapporteur: 

Dl Ferenc KALMÁR, Ungaria, EPP/CD. 
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limbii materne i falsificarea istoriei au fost aplicate pe scar  larg . Secolul trecut a fost marcat 
de o cre tere a intoleran ei i tensiunilor. 

7. Sunt convins c  ideea modern  de stat este una a statului inclusiv, în care majoritatea i 
minorit ile tr iesc împreun  atât ca p r i constitutive, cât i ca stâlpi activi ai sistemului 
democratic. Potrivit lui Francesco Palermo, Prim Vice-pre edinte al Comitetului Consultativ al 
Conven iei-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale, „diferen ele trebuie s  fie regula i nu 
excep ia”. Viitorul Europei depinde i de capacitatea statelor de a recunoa te i proteja 
minorit ile na ionale tradi ionale i de a le implica în procesul politic. 

8. În opinia mea, regretabil i în ciuda importan ei sale pentru stabilitate i securitate, 
protec ia drepturilor minorit ilor na ionale tradi ionale nu a devenit înc  o prioritate politic . 
Intoleran a, ignoran a, lipsa încrederii, dar i globalizarea au accelerat un proces de asimilare a 
minorit ilor na ionale tradi ionale de c tre majoritate. Politicile statelor i motiva iile personale 
au declan at acest proces. Dac  el continu  în acela i ritm, prev d c  existen a minorit ilor 
na ionale va fi în curând amenin at . Valorile culturale umane i europene care reprezint  
bog ia Europei se vor pierde i binecunoscuta diversitate european  va disp rea. 

9. Problema minorit ilor na ionale tradi ionale din Europa este de cea mai mare importan  
i trebuie abordat  necontenit în cadrul oferit de Consiliul Europei i Uniunea European . Este 

un mod de a preveni conflictele i de a asigura împlinirea vizunii unei Europe-cas  a tuturor. 
Conflict sau pace, degradare sau prosperitate – aceasta este miza! Problema este european , 
riscul este global! Interzicerea discrimin rii nu este o solu ie comprehensiv  pentru problemele 
care apar datorit  situa iei minorit ilor na ionale tradi ionale. Adev ratul scop este oprirea 
asimil rii lor, s  le facem s  se simt  pe deplin acas  pe teritoriul pe care au tr it în mod 
tradi ional, s  aib  un cuvânt de spus în deciziile care le afecteaz  via a, i s - i exercite 
autonom drepturile culturale, educa ionale i lingvistice. Principiul subsidiarit ii trebuie s  
prevaleze i în aceast  situa ie. 

II. Originile raportului 

10. Acest raport decurge dintr-o mo iune la o rezolu ie depus  de Dna Elvira Kovács i al ii 
(Doc. 12994). Mo iunea aminte te c  anul 2013 marcheaz  a 20-a aniversare a Recomand rii 
1201 (1993), în care Adunarea a cerut pentru prima dat  Consiliului de Mini tri s  redacteze un 
protocol adi ional la Conven ia European  a Drepturilor Omului (ETS no. 5, „Conven ia”), cât 
i a 10-a aniversare a Rezolu iei 1334 (2003) privind experien ele pozitive ale regiunilor 

autonome ca surs  de inspira ie pentru rezolvarea conflictelor în Europa. 
11. Semnatarii mo iunii consider  c  „aceste documente arat  c , pentru ca prezen a 

minorit ilor na ionale tradi ionale s  devin  o surs  de bog ie cultural  i stabilitate politic , 
este necesar ca statele membre ale Consiliului Europei s  creeze un cadru pentru protec ia 
drepturilor minorit ilor na ionale tradi ionale. Este posibil s  fie de asemenea nevoie de 
stabilirea unor mecanisme specifice care s  asigure sau s  îmbun t easc  reprezentarea politic  
i diferitele tipuri de autonomie teritorial  în concordan  cu tradi ia istoric  i standardele 

europene”. Pe baza acestor considera ii, ei sugereaz  ca „Adunarea s  redacteze un raport 
privind bunele practici i s  monitorizeze documentele men ionate mai sus pentru protec ia 
drepturilor minorit ilor na ionale tradi ionale în Europa, i s  formuleze recomand ri adresate 
statelor membre”. 
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III. Defini ii 

12. Înc  nu exist  o defini ie general acceptat  a termenului de „minoritate na ional ”. Nici 
Declara ia Na iunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor apar inând Minorit ilor 
Na ionale, Etnice, Religioase i Lingvistice, nici Conven ia-cadru pentru Protec ia Minorit ilor 
Na ionale (ETS no. 157, „Conven ia-cadru”) nu ofer  o defini ie legal . Lipsa unei defini ii 
legale ofer  guvernelor o marj  de discre ie relativ larg  în selectarea minorit ilor c rora doresc 
s  le ofere protec ie legal . Aceasta poate duce u or la abord ri diferite a protec iei minorit ilor 
în statele membre, de i este contrar deciziilor Cur ii Europene a Drepturilor Omului. În opinia 
mea, trebuie s  se cad  de acord în viitorul apropriat asupra unei defini ii clare la nivel european 
a termenului de minoritate, pentru a îmbun t i eficien a protec iei minorit ilor. 

13. Adunarea Parlamentar  a stabilit, îns , o defini ie în Recomandarea 1201 (1993): 
„Expresia minoritate na ional  se refer  la un grup de persoane dintr-un Stat care: a) tr iesc pe 
teritoriul acelui Stat i sunt cet enii s i; b) men in leg turi strânse i de durat  cu acel Stat;  
c) prezint  caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice distinctive; d) sunt suficient 
de reprezentative, chiar dac  sunt în num r mai mic decât restul popula iei acelui Stat sau 
regiune a Statului; e) sunt motivate de o dorin  de a p stra împreun  ceea ce formeaz  
identitatea lor comun , inclusiv cultura, tradi iile, religia sau limba lor”. M  voi baza pe aceast  
defini ie de-a lungul acestui raport. 

IV. Aria de aplicare a raportului 

14. Termenul „minorit i” din Recomandarea 1201 (1993) se refer  atât la minorit ile 
tradi ionale, cât i la cele noi. Vreau s  m  concentrez în acest raport pe minorit ile na ionale 
tradi ionale, pe care le-a  defini ca grupuri de persoane care au tr it pe acela i teritoriu timp de 
secole i care împart o aceea i identitate na ional  i cultural . Unele au devenit o minoritate 
pentru c  grani ele statului s-au schimbat; altele au fost întotdeauna o minoritate i au reu it s - i 
p streze identitatea. 

15. Am decis s  p strez raportul cât de focusat posibil, în scopul de a formula recomand ri 
precise care i-ar m ri impactul. În concordan  cu aceast  abordare, de i consider c  acestea sunt 
probleme la fel de importante, nu m  voi ocupa de situa ia a a-numitelor „noi minorit i”, a 
minorit ii Roma i a minorit ilor religioase, pentru c  aceasta ar l rgi considerabil aria de 
aplicare a acestui raport. De exemplu, Carta European  a Limbilor Regionale sau Minoritare 
(ETS no. 148, „Carta”) face i ea o distinc ie între a a-numitele limbi „noi”, i deseori non-
europene, i limbile regionale sau minoritare când define te terminologia limbilor regionale sau 
minoritare. Carta ia, de asemenea, pozi ia c  limbile „noi” i respectiv regionale sau minoritare 
trebuie abordate separat.  

16. Prin acest raport inten ionez s  clarific situa ia i drepturile minorit ilor na ionale 
tradi ionale, concentrându-m  pe dreptul lor la participare efectiv  în via a politic  i public , i 
pe utilizarea limbilor minoritare în educa ie i media. Voi da aten ie atât dimensiunii de grup, cât 
i celei individuale a drepturilor minorit ilor. 

17. M  voi referi la activitatea anterioar  a Adun rii i voi aminti comentariile Conven iei-
cadru i Comitetului Consultativ privind formularea recomand rilor cu scopul de a înt ri 
protec ia minorit ilor na ionale tradi ionale din Europa. 
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18. Acest raport este bazat pe cercetare de birou i pe informa ii colectate în timpul unor 
vizite de documentare în Italia pe 9 i 10 mai 2013, Finlanda pe 6 i 7 noiembrie 2013 i Serbia 
între 11 i 13 decembrie 2013. Vreau s  mul umesc delega iilor parlamentare pentru suportul 
acordat în preg tirea i desf urarea vizitelor. Am avut i o întâlnire cu Dl Mark Lattimer, 
Director Executiv al Grupului Interna ional pentru Drepturile Minorit ilor, în urma unei audieri 
inute la o întâlnire a Comitetului pentru Egalitate i Non-discriminare pe 3 decembrie 2012 

când am prezentat o schi  al raportului. Membrii Comitetului au discutat o prim  versiune a 
memorandumului la întâlnirea comitetului din Var ovia din 18 martie 2013. Comitetul a inut o 
audiere pentru Prof. Athanasia Spiliopoulou Åkermark, Pre edintele Comitetului Consultaiv al 
Conven iei-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale, i Dl Stefan Oeter, eful Comisiei de 
Exper i a Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare, la întâlnirea sa din  
17 septembrie 2013 din Madrid. Comitetul a organizat i o discu ie despre politica privind limba 
spaniol  cu participarea Dlui Rafael Rodríguez Ponga, Secretar General al Instituto Cervantes, i 
Dlui Fernando Rey Martínez, Pre edinte al Consiliului pentru promovarea tratamentului egal i 
nediscrimin rii pe criterii de origine rasial  sau etnic . Pe 1 octombrie 2013, comitetul a inut o 
audiere pe tema particip rii politice i autonomiei teritoriale cu participarea Dnei Michèle Akip, 

efa Secretariatului Conven iei-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale, i Prof. Stefan 
Wolff, Director de Cercetare i Transfer Tehnologic, Facultatea de tiin e Sociale, Universitatea 
din Birmingham. 

19. A  vrea s  mul umesc, de asemenea, membrilor Comitetului pentru Egalitate i Non-
discriminare pentru participarea activ  la discu ii privind acest raport i pentru contribu iile i 
comentariile pe care le-au oferit de-a lungul întregului proces. 

V. Scopurile raportului 

20. Sper ca acest raport s  contribuie la punerea problemei minorit ilor na ionale pe o 
pozi ie mai ridicat  pe agenda statelor membre ale Consiliului Europei. 

21. Îmi doresc s  demonstrez c  respectul drepturilor minorit ilor este benefic pentru to i cei 
care tr iesc într-o anumit  ar , apar inând majorit ii sau minorit ilor, i c  protec ia minorit -
ilor înt re te fibra democratic  a sistemului politic. 

22. În final, doresc s  atrag aten ia c  situa ia minorit ilor na ionale tradi ionale are un 
aspect economic care este prea des trecut cu vederea. O dezvoltare economic  semnificativ  
poate fi observat  în câteva teritorii unde tensiunile etnice au fost gestionate cu succes, ceea ce a 
rezultat într-o situa ie satisf c toare atât pentru Stat, cât i pentru minorit ile în cauz . Alto 
Adige/Südtirol este un exemplu în aceast  privin . 

VI. Instrumente interna ionale pentru protec ia drepturilor minorit ilor 
na ionale tradi ionale 

23. Protec ia drepturilor minorit ilor na ionale i interzicerea discrimin rii formeaz  azi o 
parte integral  a sistemului interna ional de protec ie a drepturilor omului. Sistemul interna ional 
de protec ie a minorit ilor, a a cum s-a dezvoltat el de-a lungul ultimelor decenii, este totu i în 
principal, dar nu exclusiv bazat pe abord ri individualiste. 

24. La câteva decenii dup  sfâr itul sistemului pentru minorit i al Ligii Na iunilor ( i regresul 
de decenii în privin a sistemului de protec ie a minorit ilor în general care i-a urmat), adoptarea 
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Declara iei cu privire la Drepturile Persoanelor apar inând Minorit ilor Na ionale, Etnice, 
Religioase i Lingvistice de c tre Adunarea General  a Na iunilor Unite în 1992 a reprezentat un 
reper în reînnoirea i dezvoltarea protec iei i promov rii drepturilor minorit ilor la nivel global. 

25. Când evalu m importan a global  a Declara iei pentru evolu ia drepturilor minorit ilor, 
trebuie s  nu uit m c  adoptarea sa a ini iat câteva schimb ri institu ionale importante în 
domeniul protec iei minorit ilor. Un Comentariu la Declara ie, adoptat în 2004, afirma c  
protec ia minorit ilor se bazeaz  pe patru stâlpi: protec ia grupului în cauz , interzicerea 
excluderii, a discrimin rii negative i a asimil rii membrilor lui. S-a stabilit, de asemenea, c  
de i drepturile din Declara ie sunt prezentate consecvent ca drepturi individuale, datoria Statelor 
este par ial formulat  ca datorie fa  de minorit i ca grupuri i, în anumite cazuri, poate fi 
implementat  cel mai bine prin aranjamente pentru diferite moduri de participare la luarea 
deciziilor. Declara ia cu privire la Drepturile Popoarelor Indigene (UNDRIP) este un alt 
instrument al Na iunilor Unite care a contribuit la l rgirea contextului legal în care sunt 
dezvoltate normele protec iei minorit ilor. 

26. Dac  instrumentele la nivel global au tendin a s  stabileasc  minimul necesar pentru 
protec ia minorit ilor na ionale, instrumentele regionale pot include standarde mai ridicate de 
protec ie. Conven ia-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale, un tratat multilateral semnat 
în 1995, a intrat în vigoare în 1998. Conven ia-cadru este ast zi instrumentul interna ional cel 
mai comprehensiv pentru protec ia drepturilor persoanelor individuale care apar in minorit ilor 
na ionale. Pân  la aceast  dat , 39 de State sunt P r i ale Conven iei-cadru, patru State – Belgia, 
Grecia, Islanda i Luxemburg – au semnat, dar înc  nu au ratificat Conven ia, i alte patru – 
Andorra, Fran a, Monaco i Turcia – nu au semnat-o sau ratificat-o. 

27. Carta European  a Limbilor Regionale sau Minoritare, adoptat  în 1992, pune accentul 
pe obliga ia Statului de a proteja i promova limbile regionale i minoritare ca parte a 
patrimoniului cultural. Este un instrument interna ional unic i joac  un rol complementar 
Conven iei-cadru. Se pot g si similarit i importante între prevederile Conven iei-cadru i ale 
Cartei, mai ales în prevederile detaliate din Partea a III-a a Cartei. „De i natura i aria de 
aplicare ale celor dou  instrumente pot fi divergente, abordarea prin prisma drepturilor 
individuale din Conven ia-cadru i abordarea mai larg  în privin a protec iei i promov rii 
culturale din Cart  rezult  în consolidarea cadrului legal global relevant protec iei drepturilor 
lingvistice ale membrilor minorit ilor na ionale”.  

28. Adunarea Parlamentar  a fost întotdeauna un motor pentru protec ia minorit ilor în 
statele membre ale Consiliului Europei [Recomandarea 1609 (2003) i Rezolu ia 1334 (2003) 
privind experien ele pozitive ale regiunilor autonome ca surs  de inspira ie pentru rezolvarea 
conflictelor în Europa i Rezolu ia 1832 (2011) „Suveranitatea na ional  i statalitatea în legis-
la ia interna ional  actual : nevoia unei clarific ri”]. În Recomandarea 1201 (1993) a fost semni-
ficativ  dezvoltarea de c tre Adunare a unei liste de drepturi specifice ale minorit ilor, mai ales 
în sfera lingvistic  i educa ional , în cadrul unui propus protocol adi ional privind drepturile 
minorit ilor la Conven ia European  a Drepturilor Omului. Vreau s  amintesc i Recoman-
d rile 1492 (2001), 1623 (2003), 1766 (2006), 1713 (2010) privind drepturile minorit ilor. 

29. În afar  de instrumentele men ionate mai sus (ale Na iunilor Unite i Consiliului 
Europei), exist  i altele ce pot fi relevante pentru protec ia minorit ilor na ionale tradi ionale. 
Ele merg de la norme legale obligatorii i standarde la recomand ri i linii directoare. Conven ia 
European  a Drepturilor Omului i jurispruden a relevant  a Cur ii Europene a Drepturilor 
Omului, cât i Carta Social  European  în form  rev zut  (ETS no. 163), întrev d protec ia 



NRDO • 2-2014 

 

104

minorit ilor. În plus, recomand rile i liniile directoare publicate de Înaltul Comisar pentru 
Minorit i Na ionale al Organiza iei pentru Securitate i Cooperare în Europa (OSCE) pot fi i 
ele relevante. Deciziile, normele i recomand rile Consiliului Europei, OSCE-ului i Na iunilor 
Unite au inspirat în elegeri bilaterale între State. Aceste în elegeri bilaterale, norme legale 
obligatorii pentru Statele semnatare, pot – dac  sunt respectate – s  contribuie la protec ia 
drepturilor minorit ilor na ionale. La un nivel mai general, Conven ia Interna ional  privind 
Eliminarea Oric ror Forme de Discriminare Rasial , Pactul Interna ional cu privire la Drepturile 
Civile i Politice, Pactul Interna ional cu privire la Drepturile Economice, Sociale i Culturale, i 
Conven ia privind Drepturile Copilului ating i ele domeniul drepturilor minorit ilor. În cazul 
minorit ilor na ionale care tr iesc în Uniunea European , sunt relevante acquis-ul comunitar în 
privin a drepturilor lingvistice, cât i tradi iile constitu ionale comune statelor membre UE. 
Bunele practici ale Statelor membre ale Consiliului Europei pot servi ca inspira ie. 

30. Rezolu ia Parlamentului European privind protec ia minorit ilor i politicile anti-
discriminare într-o Europ  l rgit  (2005/2008(INI)) a indicat inconsecven a politicilor privind 
minorit ile – de i protec ia minorit ilor f cea parte din criteriile de la Copenhaga, nu exista un 
standard al drepturilor minorit ilor în politicile comunitare, sau o în elegere la nivelul 
Comunit ii a cui este considerat membru al unei minorit i. Parlamentul European a 
recomandat ca defini ia minorit ilor s  se bazeze pe defini ia stabilit  prin Recomandarea 1201 
(1993). În cazul Timishev c. Russia, Curtea European  a Drepturilor Omului a definit 
minorit ile ca grupuri sociale. 

VII. Realiz ri i provoc ri ale implement rii Conven iei-cadru pentru 
Protec ia Minorit ilor Na ionale  

31. Conven ia-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale este una dintre realiz rile 
majore ale sistemului interna ional de protec ie a minorit ilor. Ea recunoa te necesitatea 
protec iei i promov rii drepturilor membrilor acestor comunit i, care sunt v zu i ca purt tori ai 
unor valori culturale, economice i de alt tip, importante pentru societatea larg . Culturile i 
limbile minoritare nu mai sunt considerate, cel pu in teoretic, o problem  sau o amenin are la 
integritatea societ ii, ci sunt considerate o resurs  valoroas  i, deseori, subutilizat . Exist  un 
consens general între State c  protec ia minorit ilor na ionale nu este considerat  o problem  
intern . 

32. Conven ia-cadru indic  drumul spre o îmbun t ire a sistemului de protec ie a 
minorit ilor. Este esen ial s  remarc m, îns , c  o încercare de a p stra limbile i culturile 
minoritare în forma lor actual  poate fi insuficient . Recomandarea 286 (2010) adoptat  de 
Congresul Autorit ilor Locale i Regionale al Consiliului Europei privind „Limbile minoritare 
– o resurs  pentru dezvoltarea regional ” afirm  c  „limbile regionale i minoritare nu sunt un 
lux: nu numai c  sunt o parte integral  a bogatului patrimoniu cultural european, ci au i un rol 
vital în cre terea integr rii i prosperit ii economice a mai largului spa iu european”. 

33. Anumite condi ii trebuie îndeplinite pentru a asigura dezvoltarea i, astfel, supravie uirea 
limbilor i culturilor minoritare. Dac  un Stat, responsabil pentru protec ia unei anumite 
minorit i na ionale, nu construie te toate structurile necesare i nu ia m surile adecvate pentru 
protejarea eficient  i adecvat  a comunit ii date (a culturii, limbii i membrilor s i), atunci 
cultura minoritar  respectiv  va dec dea, chiar dac  statul î i îndepline te, cel pu in teoretic, 
toate obliga iile legale interna ionale. 
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34. A a cum subliniaz  Prof. Spiliopoulou Åkermark, Pre edinta Comitetului Consultativ al 
Conven iei-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale, „minorit ile nu sunt grupuri 
omogene, monolitice, i pot avea nevoie de m suri diferite … Conven ia este implementat  i 
monitorizat  articol cu articol”. Comentariile (mai ales recentul Comentariu nr. 3) Comitetului 
Consultativ al Conven iei-cadru, bazate pe monitorizarea atent  a implement rii Conven iei în 
Statele parte, trebuie privite ca instrumente vii a c ror interpretare va fi dezvoltat  pe m sur  ce 
procesul de monitorizare al Conven iei-cadru evolueaz : ele admit faptul c  exist  o evolu ie 
constant  a standardelor, cu alte cuvinte exist  o oportunitate continu  de îmbun t ire. 

35. De i sistemul de monitorizare al Conven iei-cadru îmbun t e te standardele i define te 
aria de aplica ie, exist  probleme care îi limiteaz  aplicabilitatea. Procesul încet de ratificare a 
Conven iei, cât i rezervele exprimate de Statele Parte, au efecte de sl bire a standardelor. Este 
important de observat, totu i, c  îmbun t irea standardelor i bunele practici ale anumitor State 
constituie în continuare modele valide i referin e chiar i pentru Statele care nu sunt înc  P r i 
la Conven ie. În acest context, vreau s  reamintesc c , potrivit Articolului 27 din Conven ia de 
la Viena cu privire la dreptul Tratatelor, o Parte nu poate invoca prevederile legisla iei interne 
pentru a justific  nerespectarea unui tratat. De aceea, prevederile Conven iei-cadru se aplic  
tuturor organismelor statale f r  limit  sau excep ie, indiferent de structura federal , centralizat  
sau descentralizat  a Statului. 

36. De i implementarea Conven iei-cadru a implicat adoptarea unor solu ii noi i eficace în 
acest domeniu, au existat deficien e în asigurarea unei protec ii adecvate a persoanelor 
apar inând minorit ilor na ionale. În unele State, procesul de implementare a Conven iei-cadru 
a adus cu sine nu numai bune practici, dar i serioase provoc ri. Protec ia persoanelor apar inând 
minorit ilor na ionale poate fi considerat  o problem  politic  i rezolvarea sa depinde de 
situa ia politic  actual . Implementarea politicilor de consolidare a acestei protec ii este deseori 
întrerupt  în urma schimb rii partidelor sau coali iilor de guvernare. Astfel de schimb ri 
înseamn  uneori i un transfer de competen e între institu ii diferite ale Statului. Mai mult, 
datorit  schimb rilor politice, anumite State dezvolt  politici care promoveaz  limba sau cultura 
majoritar  (oficial  sau „a statului”) ceea ce, în practic , poate fi defavorabil protec iei 
persoanelor apar inând minorit ilor na ionale. i mai mult, lipsa unei defini ii a termenului de 
minoritate na ional  r mâne o problem  persistent . 

VIII. Dreptul la identitate 

37. „Dreptul la identitate este în multe privin e esen a argumentului pentru minorit i în 
contextul drepturilor omului – afirmarea diferen ei i contribu iei unei culturi ca atare la 
patrimoniul tradi ional, cultural, lingvistic al umanit ii”. Protec ia identit ii este stabilit  
specific în art. 5.1 al Conven iei-cadru, potrivit c ruia: „[Statele P r i] î i asum  r spunderea de 
a promova condi iile necesare pentru ca persoanele apar inând minorit ilor na ionale s - i 
men in  i dezvolte cultura, i s  p streze elementele esen iale ale identit ii lor, i anume 
religia, limba, tradi iile i patrimoniul cultural”. Protec ia identit ii este parte a unei politici de 
non-asimilare. Protec ia identit ii este, mai mult, subiect al art. 6 din Conven ia-cadru, care 
interzice discriminarea pe criterii de identitate etnic , cultural , lingvistic  sau religioas . 
Identitatea ce trebuie promovat  poate fi na ional , etnic , cultural , religioas  sau lingvistic  
sau toate acestea la un loc. Conceptul de identitate este un concept larg i important pentru 
persoane i comunit i pentru c  se refer  la apartenen a lor, la modul lor de gândire, de sim ire 
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i de ac iune. De aceea, respectul i protec ia identit ii pot fi considerate ca elemente 
constitutive ale respectului pentru demnitatea uman . 

38. Dreptul la identitate poate fi considerat intermediar între drepturile individuale i 
drepturile de grup, cu dimensiuni individuale i colective pentru c  atât persoanele, cât i 
comunit ile pot beneficia de el. Dreptul individual de a participa la via a cultural , de exemplu, 
nu are sens în absen a unei comunit i. 

39. Art. 5.2 al Conven iei-cadru interzice asimilarea for at  i afirm  c  „f r  a aduce 
atingere m surilor luate în scopul politicii generale de integrare, P r ile se vor ab ine de la 
politici sau practici care vizeaz  asimilarea persoanelor apar inând minorit ilor na ionale 
împotriva voin ei acestora, i vor proteja aceste persoane de orice ac iuni ce vizeaz  o astfel de 
asimilare”. În cazul minorit ilor na ionale tradi ionale care i-au dezvoltat identit ile i 
institu iile na ionale de-a lungul secolelor tr ite pe un acela i teritoriu, cred c  integrarea ca grup 
reprezint  o solu ie ce face posibil  evitarea atât a asimil rii for ate a grupurilor minoritare, cât 
i secesiunea unor p r i din teritoriul Statului. Astfel, integrarea ca grup este un element 

constructiv pentru promovarea p cii i stabilit ii în timp ce integrarea la nivel individual poate 
duce u or la asimilare, i astfel s  devin  o surs  de tensiuni sau un pericol la adresa securit ii. 
Minorit ile na ionale tradi ionale trebuie s  se integreze în societate ca grup. Aceast  opinie a 
fost confirmat  de to i cei pe care i-am întâlnit în Alto Adige/Südtirol, în special Prof. Joseph 
Marko, eful Institutului pentru Drepturile Minorit ilor al Academiei Europene din 
Bolzano/Bozen. Aceasta a fost confirmat  i în timpul vizitei mele de documentare în Serbia. 

40. Legisla ia interna ional  privind drepturile minorit ilor a stabilit clar care sunt limitele 
politicilor de integrare: acestea nu pot duce la asimilare for at  i la renun area la identitatea 
personal . Comunit ile minorit ilor na ionale tradi ionale trebuie s  se integreze mai bine în 
unit ile mai largi ale societ ii (la nivel regional, na ional i european, dup  cum e cazul) ca i 
comunit i autonome compuse din indivizi care contribuie la îmbog irea cultural  i economic  
a societ ii largi. Nevoia lor de a- i p stra cultura i limba prin men inerea ( i restabilirea) i 
administrarea institu iilor dezvoltate de-a lungul secolelor, prin men inerea sau reob inerea unui 
statut oficial pentru limba lor, sunt de asemenea precizate în art. 9.1.a.i, 10.1.a.i i 10.2.a ale 
Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare. Aceste nevoi istorice trebuie considerate 
drepturile lor legitime i respectate ca atare. O politic  de integrare poate fi în conformitate cu 
a tept rile Conven iei-cadru când se asigur  c  integrarea minorit ilor na ionale tradi ionale ca 
grup nu devine o asimilare nedorit  i nu compromite identitatea de grup a persoanelor care 
tr iesc pe teritoriul Statului. Este vital s  facem diferen a între integrare (a comunit ilor 
autonome), care este o solu ie, i asimilarea for at , care ar putea însemna violarea drepturilor 
omului i ar putea fi un pericol la adresa securit ii. 

IX. Drepturi lingvistice 

41. Limba este un aspect cheie al identit ii culturale. Leg turile dintre drepturile lingvistice 
i protec ia identit ii persoanelor apar inând grupurilor minoritare sunt relevante în mod 

particular i sunt un aspect cheie pentru c  utilizarea limbii minorit ii este unul dintre 
mijloacele principale pentru afirmarea i p strarea identit ii personale. Dreptul de a folosi liber 
i f r  ingerin  limba minoritar  proprie este consacrat de art. 10 al Conven iei-cadru i de  

art. 7.1.d al Cartei Europene a Limbilor Regionale i Minoritare. Vorbitorii limbilor regionale i 
minoritare sunt o resurs  pre ioas  pentru c  func ioneaz  ca poduri între popoare. În 
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Comentariul Tematic nr. 3, Comitetul Consultativ afirm  c  „de i Conven ia-cadru protejeaz  
drepturile persoanelor individuale apar inând minorit ilor na ionale, posedarea anumitor 
drepturi are o dimensiune colectiv ” (parag. 3). A a cum observ  Conven ia-cadru, „anumite 
drepturi, inclusiv dreptul de a folosi o limba minoritar  în public, pot fi posedate efectiv doar în 
cadrul unei comunit i al turi de al ii”. Sistemul de protec ie a drepturilor omului este rezonabil 
de eficient în garantarea utiliz rii libere a limbilor în sfera privat , dar nu la fel de eficient când 
se pune problema drepturilor lingvistice în rela ia cu autorit ile publice. 

42. Art. 1 al Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare define te termenul de 
limb  regional  sau minoritar , ca referindu-se la limbi utilizate tradi ional într-un anumit 
teritoriu al Statului de c tre cet eni ai Statului care formeaz  un grup numeric mai redus decât 
restul popula iei Statului, diferite de limbile oficial  ale Statului. Nu include dialecte ale limbilor 
oficiale ale Statului sau limbile imigran ilor. Aceast  defini ie acoper  84 de limbi regionale i 
minoritare folosite de 206 de minorit i na ionale sau grupuri lingvistice în 23 din cele 25 de 
State P r i ale Cartei Europene a Limbilor Regionale sau Minoritare.  

43. Mai multe documente, cum ar fi Comentariul nr. 3 al Comitetului Consultativ al 
Conven iei-cadru, subliniaz  importan a reciprocit ii atunci când abord m politicile lingvistice: 
„Pentru a crea respect pentru limbile mai pu in folosite, politicile lingvistice trebuie s  
încurajeze utilizarea diverselor limbi în spa ii publice, cum ar fi centre administrative locale, cât 
i în media. În plus, nu este important doar ca vorbitorii limbilor minoritare s  înve e limba 

majoritar , ci i viceversa” (art. 33). 
44. Constitu ia finlandez  afirm  c  finlandeza i suedeza sunt limbile na ionale oficiale. La 

na tere, p rin ii decid s  afilieze un copil la una din limbile oficiale, finlandeza sau suedeza. La 
18 ani aceast  alegere poate fi schimbat  i, dup  18 ani, o persoan  poate face oricâte schimb ri 
dore te. Cet enilor trebuie s  li se ofere acela i nivel de servicii în finlandez  sau suedez  în 
municipalit ile bilingve. 

45. În Serbia, Legea Federal  privind Protec ia Drepturilor i Libert ilor Minorit ilor 
Na ionale din 2002 reglementeaz  drepturile minorit ilor la educa ie în limba matern . O limb  
minoritar  poate fi utilizat  de c tre administra ia local  dac  15% din popula ie apar ine 
minorit ii na ionale. Potrivit Avocatului Poporului regional din Voievodina, aplicarea acestei 
legi în anumite municipalit i este înc  problematic . 

46. Comitetul Consultativ observ  în al Treilea Comentariu Tematic c  media joac  un rol 
central în privin a drepturilor lingvistice ale minorit ilor na ionale: „Dreptul de a primi i 
împ rt i informa ie i idei într-o limb  minoritar , a a cum este el stipulat în art. 9 al 
Conven iei-cadru, depinde de oportunit ile efective de acces la media. Mai mult, posibilitatea 
de a primi i împ rt i informa ie într-o limb  pe care o persoan  o poate în elege i în care 
poate comunica deplin este o precondi ie a particip rii egale i efective la via a public , 
economic , social  i cultural ”. Televiziunea public  trebuie s  garanteze o prezen  adecvat  a 
persoanelor apar inând minorit ilor i a limbilor lor pentru a reflecta diversitatea cultural  i 
lingvistic  existent  în societate. 

47. Sus in cererea f cut  autorit ilor de c tre Comitetului Consultativ de a cre te finan area 
organiza iilor sau companiilor media care reprezint  minorit ile în scopul aducerii identit ii, 
limbii, istoriei i culturii acestora în aten ia majorit ii. O aten ie special  trebuie acordat  în 
aceast  privin  nevoilor speciale ale zonelor rurale i izolate unde persoanele apar inând 
minorit ilor na ionale tr iesc în mod tradi ional sau în num r substan ial. Comitetul Consultativ 
a apreciat rolul semnificativ jucat de media privat  i comunitar  în sus inerea drepturilor 
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lingvistice ale persoanelor apar inând minorit ilor na ionale: „Consecin ele negative cu care se 
confrunt  media în limbi ale minorit ilor include limitarea timpului de emisie, costuri ridicate 
datorit  cerin elor de traducere sau subtitrare în limba oficial , i chiar, în anumite cazuri, 
amenzi pentru înc lcarea prevederilor legale din domeniu”.  

X. Dreptul la educa ie în limba matern   

48. Dreptul la educa ie este strâns legat de drepturile lingvistice. Educa ia joac  un rol 
principal în reproducerea cultural , socializare i formarea identit ii i este astfel o modalitate 
important  de men inere i respectare a identit ii persoanei. Predarea în limbile minorit ilor 
este vital  pentru protec ia drepturilor minoritare. Importan a dreptului de a utiliza limba 
matern  în educa ie nu poate fi subliniat  suficient. Limba este un „factor de controlare a 
accesului” semnificativ i de aceea este considerat  un element crucial pentru accesul la toate 
nivelele de educa ie. Educa ia este într-adev r crucial  pentru supravie uirea limbilor 
minorit ilor na ionale tradi ionale care constituie patrimoniul cultural al Europei. În 
Recomandarea 1353 (1998), Adunarea a afirmat c  minorit ile trebuie s  î i poat  exprima 
identitatea i s - i dezvolte educa ia, cultura, limba i tradi iile, i c  Statele trebuie s  ia toate 
m surile necesare în acest scop. Dreptul persoanelor apar inând minorit ilor na ionale sau 
etnice, religioase i lingvistice de a- i exprima tr s turile i de a- i dezvolta, inter alia, cultura i 
limba, este, de asemenea, recunoscut prin Declara ia Na iunilor Unite cu privire la Drepturile 
Persoanelor apar inând Minorit ilor Na ionale, Etnice, Religioase i Lingvistice (1992). 
Declara ia recunoa te i dreptul de a fi educat în limba proprie. 

49. Dreptul de a înv a i a fi educat în limba matern  este recunoscut prin art. 14 al 
Conven iei-cadru ca „una din metodele principale prin care indivizii î i pot afirma i p stra 
identitatea”. Exist  a teptarea ca Statele P r i s  recunoasc  acest drept în sistemele lor legale i 
educa ionale. Art. 14.1 se refer  explicit la „dreptul” minorit ilor na ionale de a înv a în limba 
minorit ii ca la „una din metodele principale prin care indivizii î i pot afirma i p stra 
identitatea”. 

50. Educa ia în limba matern  este considerat  o bun  practic  în p strarea limbii. Totu i, 
protejarea i promovarea dreptului la educa ie într-o limba minoritar  ca drept al omului este o 
dificultate întâlnit  de minorit ile na ionale tradi ionale. Recomandarea 1740 (2006) a Adun rii 
afirm  c  educa ia în limba matern  „cre te semnificativ ansele de succes educa ional i poate 
chiar da rezultate mai bune”. Este f r  îndoial  adev rat c  fiecare limb  are propriul s u sistem 
logic lingvistic care nu poate fi înlocuit de logica unei alte limbi. Limba matern  a unui copil 
este limba în care el sau ea se exprim . Recomand rile de la Haga ale Înaltului Comisar OSCE 
pentru Minorit i Na ionale amintesc c  primii ani de educa ie sunt de importan  primordial  în 
dezvoltarea copilului. Cercetarea în educa ie sugereaz  c  mediul de predare la nivel pre colar i 
în gr dini  este ideal s  fie în limba copilului. Continuarea educa iei în limba matern  la nivel 
secundar i în înv mântul superior (inclusiv educa ia voca ional ) este indispensabil  pentru 
minorit ile na ionale tradi ionale. În Recomandarea 1353 (1998), Adunarea aminte te c  
guvernele trebuie s  evite s  prevad  utilizarea exclusiv  a limbii majoritare oficiale i s  se 
ab in  de la a urm ri politici de asimilare a minorit ilor na ionale într-o cultur  majoritar . 

51. Dreptul persoanelor apar inând minorit ilor na ionale de a fonda i men ine propriile lor 
institu ii educa ionale, pentru care caut  asisten  atât privat  cât i public , este protejat de  
art. 13 din Conven ia-cadru. Politicile educa ionale trebuie s  fie formulate în concordan  cu 
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nevoile minorit ilor na ionale tradi ionale. Sunt convins c  institu iile educa ionale speciale 
pentru minorit ile na ionale tradi ionale sunt cea mai bun  solu ie pentru înv area în limb  
proprie prin metode proprii sistemului educa ional al minorit ii. În Alto Adige/Südtirol, fiecare 
minoritate lingvistic  î i are propriul sistem educa ional. În sistemul german, lec iile sunt 
predate în german  i italiana este predat  ca limb  str in . În sistemul italian, lec iile sunt 
predate în italian  i germana este limb  str in . În sistemul ladin, jum tate din lec ii sunt 
predate în german  i jum tate în italian , cu dou  ore pe s pt mân  de predare a limbii ladine. 
În Finlanda, copiii vorbitori de finlandez  i respectiv suedez  au dreptul la educa ie în limba 
matern . În teritoriile Sámi, educa ie de baz  ar trebui s  se desf oare în principal în Sámi. 
Statul d  subven ii suplimentare furnizorilor de educa ie pentru predarea limbii materne copiilor 
Sámi, Roma sau imigran i. 

52. Când un copil este capabil s  se exprime în limba sa matern  ca vorbitor nativ, atunci 
este momentul s  înve e cum trebuie limba majorit ii, care este indispensabil  pentru a fi 
competitiv. Dac  politicile de integrare sunt împinse prea departe în educa ie, rezultatul este 
asimilarea i dispari ia limbii minoritare ca o cultur  distinct . Predarea limbii minoritare 
persoanelor care nu sunt membre ale minorit ii poate fi i ea un instrument util pentru 
îmbun t irea în elegerii dintre majoritate i minorit i. Cu câteva ocazii, când Comitetul 
Consultativ a avut ansa s  examineze implementarea prevederilor art. 13, s-a referit la 
institu iile educa ionale i pedagogice private ale minorit ilor ca o surs  cheie pentru educa ia 
în limba matern . Comitetul Consultativ a salutat i a încurajat ini iativele Statelor Parte de a 
oferi subven ii pentru coli private în limbile minorit ilor.  

53. Comitetul Consultativ a devotat Primul Comentariu Tematic la Conven ia-cadru 
educa iei (2 martie 2006). Urm toarele concluzii pot fi trase în urma analiz rii Comentariului. 
Privind sintagma „dac  exist  suficient  cerere”, Comitetul Consultativ încurajeaz  guvernele s  
foloseasc  o „abordare proactiv ” „chiar i când cererea exprimat  pare slab ”. S-a pus accentul 
pe continuitatea educa iei în limbile minorit ilor tradi ionale la toate nivelele, inclusiv pre colar 
i secundar. Comitetul Consultativ a subliniat, de asemenea, c  art. 12 al Conven iei-cadru 

pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale cere Statelor Parte s  se angajeze s  promoveze accesul 
egal la educa ie la toate nivelele al persoanelor apar inând minorit ilor na ionale. 

54. Carta European  a Limbilor Regionale sau Minoritare a fost conceput  cu scopul de a 
proteja i promova limbile regionale i minoritare ca parte a patrimoniului cultural european. 
Inten ia art. 8 al Cartei este s  se asigure c  limbile regionale i minoritare sunt folosite în 
educa ie. Fran a, Grecia i Turcia înc  nu au ratificat Carta. Sistemul depinde i de bun voin a 
Statelor, i de luarea unor m suri active pentru promovarea utiliz rii limbilor regionale i 
minoritare. Aceste condi ii nu sunt universal îndeplinite, i anumite State r mân ostile Cartei sau 
nu o implementeaz  eficient. Recomand rile Comisiei de Exper i a Cartei nu reprezint  obliga ii 
legale. În câteva ri exist  un decalaj între legisla ia existent  i implementare. Carta este un 
instrument unic i schimburile de bune practici în implementarea prevederilor sale trebuie s  fie 
încurajate mai mult. 

55. Declara ia Na iunilor Unite cu privire la Drepturile Persoanelor apar inând Minorit ilor 
Na ionale, Etnice, Religioase i Lingvistice i Declara ia Na iunilor Unite cu privire la 
Drepturile Popoarelor Indigene includ dreptul la educa ie în limba proprie. Din p cate ele nu 
sunt instrumente obligatorii juridic. De i ele arat  c , la nivel interna ional, exist  o tendin  în 
cre tere spre acceptarea principiului c  dreptul de a fi educat în limba proprie ar trebui s  fie 
garantat, în fapt nu exist  înc  o obliga ie general , neambigu  privind un astfel de drept, clar 
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stabilit  în legisla ia interna ional . La nivel global exist  înc  dificult i în ob inerea unui acord 
interna ional larg pentru crearea unei norme obligatorii juridic. Totu i, Comitetul Na iunilor 
Unite pentru Drepturile Copilului a interpretat dreptul popoarelor indigene la educa ie în limba 
proprie în Comentariul General nr. 11 (2009, CRC/C/GC/11) în ace ti termeni: „62. Art. 30 al 
Conven iei stabile te dreptul copilului indigen la utilizarea limbii proprii. În scopul 
implement rii acestui drept, educa ia în limba proprie a copilului este esen ial . Art. 28 al 
Conven iei ILO nr. 169 afirm  c  copilul indigen va fi înv at s  citeasc  i s  scrie în limba sa 
proprie, în plus fa  de a-i fi dat  oportunitatea de a deveni fluent în limba oficial  a rii. 
Curricula bilingve i interculturale sunt un criteriu important pentru educa ia copiilor indigeni. 
Profesorii copiilor indigeni trebuie recruta i pe cât posibil din interiorul comunit ii indigene i 
trebuie s  primeasc  suport i preg tire adecvat ”.  

56. Din punct de vedere legal, Conven ia-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale i 
Carta European  a Limbilor Regionale i Minoritare ofer  cea mai clar  afirmare a dreptului 
minorit ilor na ionale tradi ionale nu numai de a înv a limba proprie, dar în anumite cazuri 
chiar a fi educa i în aceasta – cel pu in în anumite condi ii. Prevederile acestor tratate ridic  
totu i probleme i nu îndeplinesc în totalitate promisiunile pe care par s  le fac . Din p cate, se 
pare c  educa ia în limba matern  pentru minorit ile na ionale tradi ionale depinde covâr itor 
de atitudinea majorit ii fa  de protec ia minorit ilor. A  vrea, de asemenea, s  subliniez 
importan a introducerii cursurilor despre minorit i în curricula colar  în scopul cre terii 
aprecierii pentru cultura, istoria i drepturile lor. 

XI. Dreptul de a participa la via a politic  i public  

57. Trebuie ca persoanele apar inând minorit ilor na ionale tradi ionale s  poat  participa la 
via a politic  i public . Membrii unei societ i trebuie s  poat  nu numai s - i formuleze 
interesele, dar i s  decid , direct sau indirect, metodele i felurile pe care vor s  le utilizeze 
pentru a- i formula interesele, cu respectul cuvenit pentru principiile democratice i statul de 
drept. În opinia mea, institu iile statului trebuie s -i implice pe reprezentan ii minorit ilor 
relevante în procesul de decizie privind felurile i metodele posibile de participare. Participarea 
efectiv  la via a public  le ofer  membrilor minorit ilor na ionale i oportunitatea de a înv a 
din proces i a deveni actori democratici ai societ ii largi. Garantarea dreptului minorit ilor 
na ionale de a participa la via a public  este astfel considerat un instrument al democratiz rii: 
ajut  societ ile s  treac  peste diviziuni adânci obligând toate p r ile s  se întâlneasc  i s  
discute procesul. 

58. Art. 15 al Conven iei-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale afirm  c  P r ile vor 
crea condi iile necesare pentru participarea efectiv  a persoanelor apar inând minorit ilor 
na ionale la via a cultural , social  i economic  i treburile publice, în particular cele care îi 
afecteaz  direct. Mai mult, acestea „trebuie s  aib  un cuvânt de spus asupra problemelor care 
nu in exclusiv de interesul lor dar îi afecteaz  ca membrii ai societ ii largi”. A a cum se 
observ  în Comentariul Comitetului Consultativ privind participarea efectiv  a persoanelor 
apar inând minorit ilor na ionale la via a cultural , social  i economic  i treburile publice, 
„de i Conven ia-cadru protejeaz  drepturile persoanelor individuale apar inând minorit ilor 
na ionale, posedarea anumitor drepturi, inclusiv dreptul la participare efectiv , are o dimensiune 
colectiv ”. Aceasta înseamn  c  anumite drepturi pot fi posedate efectiv doar în cadrul unei 
comunit i al turi de alte persoane apar inând minorit ilor na ionale. De i art. 15 este 
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prevederea central  a Conven iei-cadru în privin a dreptului la participare efectiv , participarea 
este i cheia accesului complet la alte drepturi protejate prin conven ie. „Leg tura dintre art. 15 
i art. 4 i 5 este, în acest context, în mod special important . De fapt, art. 15, 4 i 5 pot fi v zute 

ca fiind cele trei vârfuri ale unui triunghi care împreun  formeaz  bazele principale ale 
Conven iei-cadru”.  

59. Art. 4 cere Statelor s  promoveze egalitatea complet  i efectiv  a persoanelor apar inând 
minorit ilor na ionale în toate domeniile vie ii. Aceasta implic  dreptul la protec ie egal  a legii 
i în fa a legii, i dreptul de a fi protejat împotriva oric ror forme de discriminare bazate pe 

origine etnic  sau alte criterii. Mai mult, egalitatea complet  i efectiv  implic , de asemenea, 
necesitatea ca autorit ile s  ia m suri specifice pentru a dep i inegalit i trecute sau structurale 
i a se asigura c  atât persoanele apar inând minorit ilor na ionale, cât i cele apar inând 

majorit ii au oportunit i egale în diverse domenii. Prof. Joseph Marko, în studiul s u 
„Legisla ia i Politica Managementului Diversit ii: o Abordare Neo-institu ional ”, scrie: „De 
aceea, conceptul de egalitate substantiv  cere Statului nu numai s  se ab in  de la acte 
discriminatorii, dar i s  intervin  prin ac iuni afirmative în sistemele economice i sociale cu 
scopul fie de a îndep rta barierele faptice spre oportunit i egale fie chiar garanta egalitatea 

complet  i efectiv , a a cum este prev zut în art. 4 al Conven iei-cadru a Consiliului Europei 
pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale. Astfel, doar ac iunile afirmative i drepturile speciale 
în forma drepturilor de grup pot remedia în viziunea lor dezavantajele faptice, societale. 
Drepturile legate de grupuri ca drepturi speciale ale minorit ilor sau membrilor acestora, prin 
defini ie, nu restric ioneaz  drepturile individuale, dar pot – i în majoritatea cazurilor trebuie – 
s  le complementeze în managementul eficient al diversit ii pentru a dep i inegalit ile 
structurale sau a garanta egalitatea institu ional . Mult mai important pentru eficacitatea 
drepturilor omului i ale minorit ilor este deci un amestec de drepturi individuale i de grup 
specific rii, culturii i contextului”. 

60. Art. 5 implic  o obliga ie a Statelor Parte „de a promova condi iile necesare pentru ca 
persoanele apar inând minorit ilor na ionale s - i men in  i s - i dezvolte cultura i s  p streze 
elementele esen iale ale identit ii lor, adic  religia, limba, tradi iile i patrimoniul cultural”, 
astfel încât s  le fie garantat efectiv dreptul la identitate. A a cum indic  Raportul Explicativ la 
Conven ia-cadru, Statele pot promova – în cadrul sistemului lor constitu ional – mai multe 
m suri, cum ar fi anumite mecanisme consultative, implicarea minorit ilor în preg tirea, 
implementarea i evaluarea planurilor de dezvoltare na ionale i regionale, i programe care le 
pot afecta în mod direct. Implicarea acestor persoane în procesul de decizie i ca ale i atât la 
nivel na ional, cât i local, în forme de guvern mânt autonome sau descentralizate sau locale (la 
nivel na ional i local) este i ea indicat . De exemplu, Adunarea Suedez  a Finlandei 
(Folktinget), un organism transpartinic, poate lua parte la redactarea legilor legate de interesele 
vorbitorilor de suedez . În Serbia, consilii ale minorit ilor na ionale au fost create pentru a 
permite minorit ilor s - i exercite drepturile în domeniul culturii, educa iei i informa iei. În 
anumite cazuri, Statele pot crea institu ii adi ionale i lua m suri a a încât s  poat  garanta 
dreptul persoanelor apar inând minorit ilor na ionale la participare efectiv  în via a politic  i 
public . 

61. Statele, în anumite cazuri, ar trebui s  creeze – prin metode legale sau de alt tip – un 
cadrul democratic pentru via a politic  i public  a minorit ilor în care diversitatea opiniilor 
membrilor comunit ii minoritare s  poat  fi reprezentat . Potrivit unei recomand ri adoptate de 
c tre Adunare în 2001, „legitimitatea democratic  necesit  participarea egal  a tuturor 
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grupurilor unei societ i în procesul politic”. Aceast  afirma ie este adev rat  i în interiorul 
comunit ii minoritare (societ ii minoritare) îns i. 

62. Exist  câteva moduri atât în teorie, cât i în practic  de a rezolva problema legitimit ii 
democratice în interiorul unei comunit i minoritare. Modele non-teritoriale i teritoriale de 
autoguvernare a minorit ii sau chiar autonomia minorit ii pot i ele servi acestui scop. Potrivit 
Comitetului Consultativ, „Conven ia-cadru nu ia în considerare un drept al persoanelor 
apar inând minorit ilor na ionale la autonomie, … cu toate acestea ele (i.e. autonomiile) pot 
crea o participare mai eficient  a persoanelor apar inând minorit ilor na ionale la diversele 
domenii ale vie ii”. În Rezolu ia 1334 (2003) privind experien ele pozitive ale regiunilor 
autonome ca surs  de inspira ie pentru rezolvarea conflictelor în Europa, Adunarea subliniaz  pe 
bun  dreptate c  „pentru a diminua tensiunile interne, guvernul central trebuie s  reac ioneze cu 
în elegere fa  de grupurile minoritare, mai ales dac  acestea sunt mari i au tr it într-o zon  
pentru o lung  perioad  de timp, când acestea cer o libertate sporit  în administrarea 
independent  a propriilor afaceri. În acela i timp, acordarea autonomiei nu trebuie s  dea 
comunit ii vreodat  impresia c  guvernarea local  este exclusiv problema comunit ii”. Mai 
mult, Forumul Na iunilor Unite cu privire la Problemele Minorit ilor, în recomand rile sale 
Tematice din 2009 în privin a minorit ilor i particip rii politice efective, afirm  c : „Acolo 
unde minorit ile sunt concentrate geografic, trebuie s  se ia în considerare în circumstan ele 
adecvate delegarea puterii, crearea unor diviziuni sub-statale autonome sau de alt tip”. Cum 
împ r irea puterii este un element constitutiv al democra iei, stabilirea i administrarea unei 
entit i autonome poate fi privit  ca parte a democratiz rii Statului în cauz , deoarece 
„democra ia este un proces în curs de desf urare, f r  sfâr it”. „Autonomia poate fi considerat  
un instrument al protec iei minorit ilor dac  este privit  ca un instrument de administrare 
teritorial ”, a subliniat Dl Francesco Palermo, Prim Vice-pre edinte al Comitetului Consultativ 
al Conven iei-cadru pentru Protec ia Minorit ilor Na ionale în timpul vizitei mele de 
documentare în Italia.  

63. În cel mai bun caz, mecanisme institu ionalizate permanente de dialog intercultural exist  
deja pentru includerea reprezentan ilor minorit ilor na ionale în procesul politic i social de 
implementare a Conven iei-cadru, cât i în alte procese politice. Aceasta se poate întâmpla fie 
prin diverse tipuri de autonomie, fie prin reprezentarea politic  la toate nivelurile. În anumite 
cazuri, cererile privind drepturile identitare merg mai departe de simpla protec ie, membrii 
grupului cerând promovarea identit ii lor. Condi iile pentru dezvoltarea i promovarea unei 
identit i necesit  de multe ori m suri speciale menite s  faciliteze men inerea, reproducerea i 
dezvoltarea viitoare a culturii minorit ilor. Chiar dac  un grup minoritar are nevoie s - i poat  
p stra propria cultur  i s - i promoveze propria identitate, el are nevoie i s  poat  participa la 
via a public  a Statului, mai ales în privin e care îi afecteaz  cultura, identitatea i institu iile. 
Modul în care acest drept poate fi organizat i exercitat depinde, în mare parte, de tipul de grup 
minoritar vizat. De exemplu, minorit ile mari i strâns-unite au un interes special în participarea 
în afacerile rii în ansamblu i în probleme care afecteaz  grupul. În acela i timp, grupurile mai 
mici i mai dispersate sunt mai ales interesate în participarea efectiv  la deciziile în probleme 
care le afecteaz . Obiectivul principal al Parlamentului Sámi este s  protejeze i promoveze 
limba i cultura. Membrii s i pot face propuneri c tre autorit i în aceast  privin . În Serbia, 
pragul de 5% pentru partidele minorit ilor na ionale i coali iile partidelor minorit ilor 
na ionale a fost abolit în 2004, ceea ce a contribuit la îmbun t irea reprezent rii minorit ilor în 
parlament. 
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64. În acest context, tipul de a ezare în care tr ie te grupul minoritar este i el relevant: în 
cazul minorit ilor istorice care tr iesc compact, formele de autonomie teritorial  pot fi cea mai 
bun  solu ie negociabil , în timp ce pentru minorit ile care tr iesc dispersate printre majoritari, 
f r  s  formeze o majoritate într-o arie substan ial , alte forme de institu ionalizare a acestor 
drepturi este necesar , ceea ce ar putea include variante non-teritoriale, func ionale de 
autonomie. În mod clar, participarea efectiv  în via a public  include nu numai participarea în 
via a politic  i cum trebuie conceput  o reprezentare adecvat , ci i participarea în via a 
cultural , social  i economic . Deci, descentralizarea teritorial  i participarea minorit ilor în 
via a politic  i public  au un suflet comun, i anume împ r irea puterii. 

65. F r  niciun dubiu, dreptul la autonomie exist  doar ca un aspect al drepturilor popoarelor 
la autodeterminare. Marina Schuster subliniaz  pe bun  dreptate în raportul s u: 
„Autodeterminarea grupurilor minoritare trebuie realizat  mai curând prin participarea la 
guvernarea Statului ca întreg, i prin delegarea puterii prin dezvoltarea autonomiei regionale, 
adic  autoguvernarea în probleme ca educa ia, cultura etc., f r  s  se ajung  la independen ”. În 
plus, aplicarea acestui drept la „autodeterminare intern ” nu afecteaz  dreptul Statelor la 
integritate teritorial , a a c  posibilul conflict între integritate teritorial  i autodeterminare poate 
fi rezolvat cu ajutorul fenomenului de autodeterminare intern . Cu cât este mai matur  
societatea, cu cât este mai democratic , cu atât este mai extins  luarea deciziilor la nivelele de 
mai jos. Astfel, exist  o mai mare ans  ca minorit ile na ionale tradi ionale s - i administreze 
propriile afaceri ele însele. De exemplu, Insulele Åland au propria lor administra ie cu dreptul 
de a legifera i de a furniza servicii ale Statului în domeniul educa iei, s n t ii, culturii i 
administra iei locale. 

66. Carta European  a Autoguvern rii Locale (ETS no. 122), redactat  în cadrul Consiliului 
Europei, este primul instrument legal multilateral care define te i ocrote te principiile 
autonomiei locale, unul dintre stâlpii democra iei. Este func ia i rolul Consiliului Europei s  o 
apere i dezvolte. Se poate spera c  va aduce astfel o contribu ie substan ial  la protejarea i 
îmbun t irea valorilor comune europene. Pân  la data de 30 octombrie 2013, Carta a fost 
ratificat  de toate Statele membre ale Consiliului Europei. Carta enun  principiile func ion rii 
democratice a comunit ilor, i este primul tratat care stabile te principiul transferului de 
competen e c tre comunit ile locale. Acest principiu, cunoscut ca principiul subsidiarit ii, 
permite descentralizarea puterii c tre nivelul cel mai aproape de cet ean. Potrivit Cartei, 
„Statele promit s  respecte un nucleu de principii de baz  fa  de care nu poate exista nicio 
rezerv , cum ar fi: dreptul cet enilor de a participa la administrarea afacerilor publice; 
drepturile cheie ale comunit ilor de a se bucura de autonomie i autoguvernare, de a- i alege 
organismele locale i de a avea propriile lor competen e, structuri administrative i resurse 
financiare; sau dreptul la acces la justi ie în cazul ingerin ei de la alte nivele”. Prevederile de 
fond ale Cartei caut  s  protejeze ce se presupune c  sunt componentele esen iale ale autonomiei 
locale. Potrivit art. 2 al Cartei, principiul autoguvern rii locale trebuie recunoscut în legisla ia 
na ional  i, acolo unde este posibil, în Constitu ie. Prin principiile de baz , Carta caut  s  
asigure compatibilitatea structurilor diverse ale comunit ilor locale din Statele membre ale 
Consiliului Europei. Totu i, scopul final r mâne respectarea tuturor prevederilor Cartei. Art. 7 al 
proiectului Cartei Europene a Autoguvern rii Regionale propune ca Statele membre s  respecte 
deplin „ceea ce s-a realizat prin Carta European  a Autoguvern rii Locale”. 

67. Potrivit Prof. Wolff, aranjamentele teritoriale de autoguvernare reduc de unele singure 
ansele unui conflict intrastatal violent motivat teritorial cu aproximativ 50% comparativ cu alte 
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structuri statale, în timp ce aranjamentele teritoriale de autoguvernare în combina ie cu o form  
de guvernare parlamentar  i un sistem electoral propor ional reduc ansele unui conflict 
intrastatal violent motivat teritorial cu mai mult de 70% comparativ cu toate celelalte combina ii 
de institu ii. Dintre cele 12 State din Europa de Vest care au minorit i na ionale care au cerut 
autoguvernarea teritorial , doar unul (Grecia) a refuzat; în timp ce 10 State (Belgia, Danemarca, 
Finlanda, Fran a, Italia, Portugalia, Spania, Suedia, Elve ia, i Regatul Unit) acord  
autoguvernare teritorial  cel pu in unui grup care o cere, de i poate o refuz  altora. În Europa de 
Vest, acordarea autoguvern rii teritorial  este norma indiferent de combina ia de factori istorici.  

XII. Provoc rile situa iei i drepturilor minorit ilor na ionale tradi ionale 

XII.1. Demografia 

68. Demografia este o problem  cheie pentru toate societ ile europene, i este i mai 
crucial  pentru supravie uirea minorit ilor na ionale tradi ionale. Acolo unde nu exist  nicio 
form  de autonomie, exist  un fenomen general ca persoanele apar inând minorit ilor s - i 
adapteze strategiile de via  individuale la modelele mai u oare, adic  s  accepte colarizarea 
mai bun  în limba Statului sau s  abandoneze limba matern  minoritar  în educa ia copiilor. 
Aceasta înseamn  c , pe lâng  politicile anumitor State de descurajare a utiliz rii limbii 
minoritare, un num r mare de copii ai cuplurilor mixte sau minoritare, colariza i în institu ii cu 
predare în limba Statului, se identific  cu popula ia majoritar . Acest fenomen este în mod 
special vizibil în zonele urbane i în zone cu mai pu in de 30% minoritari. În anumite cazuri, un 
colaps demografic este prezis în viitorul apropiat. Remarc c  politicile de integrare ale Statului 
adresate persoanelor individuale duc u or la asimilarea individual  în timp ce politicile de 
integrare adresate comunit ilor ar rezulta în coexisten a armonioas  a popula iilor majoritare i 
minoritare. 

69. Anumi i factori ai declinului demografic afecteaz  i societatea majoritar , cum ar fi 
emigra ia i natalitatea sc zut , dar emigrarea spre Statul înrudit este un factor adi ional în cazul 
persoanelor apar inând minorit ilor. Pe de alt  parte, de i natalitatea poate fi similar  în cele 
dou  comunit i, ca adul i, multe persoane apar inând unei minorit i se declar  membrii ai 
comunit ii majoritare. 

70. În afar  de natalitate sc zut , asimilare, omogenizare cultural , migra ia spre Statul 
înrudit sau spre un altul are un impact asupra dimensiunii unei minorit i na ionale tradi ionale. 
Statele ar trebui s  ajute minorit ile na ionale i comunit ile din teritoriul lor s  r mân  în 
locurile de na tere, s  prospere i s  progreseze acolo. 

XII.2. Impactul crizei economice asupra protec iei minorit ilor na ionale tradi ionale 

71. Minorit ile contribuie semnificativ la economia rii în care tr iesc. Produsul Intern Brut 
per capita (PIB) este mult mai ridicat decât media Uniunii Europene în Groenlanda, Catalonia, 
Sco ia, ara Bascilor, Alto Adige/Südtirol, Insulele Feroe i Insulele Åland, regiuni care se 
bucur  de un anumit nivel de autonomie. Cel mai eficient instrument al autonomiei este 
controlul distribu iei bunurilor i structura regimului fiscal. De exemplu, Catalonia reprezint  
16% din popula ia Spaniei, dar 20% din PIB-ul rii este produs în aceast  comunitate 
autonom . Sco ia contribuie i ea la cre terea mediei UE: PIB-ul per capita în Sco ia este mai 
ridicat nu numai decât media UE, dar i fa  de PIB-ul Regatului Unit. În Alto Adige/Südtirol, 
90% din taxele colectate se întorc în provincie, unde distribu ia resurselor este decis  de 
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guvernul provinciei. Fiecare rezident trebuie s  declare c rui grup lingvistic îi apar ine. Alocarea 
posturilor în administra ia public  i a fondurilor pentru programe culturale corespunde 
procentului de persoane care s-au declarat ca apar inând unui grup sau altuia.  

72. Exist  profesii care sunt legate strâns de identitatea unei minorit i na ionale. Acesta este 
cazul poporului indigen Sámi care tr ie te în Finlanda de Nord. Declara ia cu privire la 
Drepturile Popoarelor Indigene adoptat  de Adunarea General  a Na iunilor Unite pe  
13 septembrie 2007 i Conven ia Organiza iei Interna ionale a Muncii cu privire la Popoarele 
Indigene i Tribale (1989) (no. 169) garanteaz  protec ia profesiilor legate de identitatea 
popoarelor indigene. Finlanda nu a ratificat înc  aceast  conven ie, ceea ce a dus la conflicte 
între autorit ile finlandeze i poporul Sámi. Dreptul poporului Sámi de a- i practica 
me te ugurile tradi ionale este garantat de Constitu ia Finlandei. 

73. Europa nu poate fi construit  pe acceptarea solu iilor individuale, particulare ca m suri 
singulare care evolueaz  odat  cu interesele de putere i apar ca r spuns la situa ii concrete. 
Urm rind tradi iile democratice, Europa trebuie s  realizeze c  solu iile care au fost de succes în 
anumite situa ii (de exemplu autonomia) ar trebui s  fie accesibile tuturor grupurilor de persoane 
în situa ii similare. Primul pas este ca aceste solu ii s  devin  parte a arenei politice pan-
europene ca obiective politice legitime. 

74. Dezvoltarea anumitor regiuni serve te i intereselor societ ii majoritare. Prin leg turile 
lor istorice i culturale, minorit ile na ionale tradi ionale stabilesc rela ii formale i informale cu 
Statele înrudite, care vor facilita dezvoltarea teritoriului dat, inclusiv în sens economic. 

75. Minorit ile na ionale tradi ionale au fost în mod special afectate de criza economic  i 
financiar . Criza economic  poate avea un impact asupra anumitor nivele de autonomie, 
deoarece exist  posibilitatea unor interven ii mai numeroase din partea guvernului central pe 
viitor. Minorit ile sunt în general subreprezentate în profesiile mai competitive, i de multe ori 
au acces mai redus la educa ie adecvat . Într-adev r, societatea majoritar  este cea care decide 
pentru minorit ile na ionale tradi ionale câte persoane vor primi resurse educa ionale, pentru ce 
voca ii i la ce nivel. 

XIII. Concluzii 

76. Este important ca Statele Europene s  recunoasc  i s  admit  faptul c  protec ia 
drepturilor minorit ilor na ionale aduce pace, stabilitate, prosperitate economic  i dezvoltare i 
pentru majoritate. Aceasta înseamn  c  majoritatea are câ tiguri din extinderea acestor drepturi 
care dep esc dezavantajele pe care le asum  sau le presupune pe baza unei imagini despre Stat 
stabilit  în secolele XVIII i XIX. Europa î i risc  securitatea i stabilitatea viitoare dac  nu 
garanteaz  protec ia drepturilor minorit ilor na ionale tradi ionale. Stabilitatea, securitatea, 
pacea i cre terea puterii Europei sunt în interesul tuturor. Acesta a fost i visul lui Robert 
Schumann. 

77. Na iunile majoritare i minoritare ale Europei ar trebui s - i uneasc  for ele pentru 
ocrotirea demnit ii umane, drepturilor i libert ilor colective i individuale. Comitetul 
Consultativ al Conven iei-cadru a concluzionat c  posedarea anumitor drepturi are o dimensiune 
colectiv . De fapt, anumite drepturi, inclusiv dreptul de a folosi limba minorit ii în public, pot 
fi posedate efectiv doar în cadrul unei comunit i i în interac iunea cu al ii. În timpul vizitei de 
documentare în Italia (Alto Adige/Südtirol), autorit ile locale i cercet torii au confirmat 
complementaritatea între drepturile individuale i anumite drepturi de grup, în special utilizarea 
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limbii proprii. „Drepturi ale minorit ilor mai puternice sunt în beneficiul tuturor”, a subliniat 
Eva Biaudet, Avocat al Poporului din Finlanda.  

78. În opinia mea, sarcina legislativ  principal  este s  fie îmbinate dreptul la 
autodeterminare, integritatea Statului i suveranitatea na ional  într-o manier  care dilueaz  ura, 
dizolv  tensiunile i transform  intoleran a în toleran . În acest context, Rezolu ia Adun rii 
1832 (2011) „Suveranitatea na ional  i statalitatea în legisla ia interna ional  actual : nevoia de 
clarificare” este calea de urmat. Sarcina grupurilor politice conduc toare este i s  alinieze 
reac iile societ ii majoritare cu interesele sale pe termen lung. 

79. Furnizarea unei educa ii adecvate minorit ilor na ionale tradi ionale în limba lor matern  
nu mai este doar o op iune, ci o obliga ie legal  pentru Statele membre care au ratificat 
Conven ia-cadru i Carta. Aceste instrumente stabilesc obliga ia de a respecta dreptul la educa ie 
în limba minorit ilor i de a evita m suri care o împiedic . Totu i, în practic , monitorizarea 
f cut  de comisiile de exper i privind cele dou  documente a indicat explicit c , de i valoarea 
retoric  a multor politici educa ionale este ridicat , probabilitatea de implementare a unor astfel 
de politici la nivelul Statelor r mâne precar . Este necesar  în continuare o îmbun t ire 
consecvent  i calitativ  a sistemului educa ional în limbile minorit ilor în anumite State 
europene. 

80. O Europ  a securit ii i prosperit ii trebuie s  fie o Europ  a diversit ii. O diversitate a 
culturilor, limbilor, religiilor dar în niciun caz o diversitate a drepturilor: f r  cet eni de rangul 
întâi i cet eni de rangul al doilea. O Europ  prosper  trebuie s - i asigure i s - i p streze 
diversitatea pentru a- i asigura unitatea stabil  i de lung  durat . 

81. Viitorul se afl  în promovarea coexisten ei pa nice a comunit ilor minorit ilor 
tradi ionale cu majoritatea. Coexisten a popoarelor, mai ales a minorit ilor na ionale 
tradi ionale i popula iei majoritare, este o art  a tr itului împreun  i nu doar al turi. Exist  o 
nevoie real  ca identitatea cultural  a minorit ilor na ionale tradi ionale s  fie recunoscut  de 
majoritate pentru ca acestea s  se poat  sim i pe deplin acas . „Stabilitatea societ ii noastre 
depinde de drepturile minorit ilor na ionale”, afirma Dna Gordana Stameni , Secretar de Stat în 
Ministerul de Justi ie i Administra ie Public  Sârb, în timpul întâlnirii noastre. În timpul vizitei 
mele de documentare în Alto Adige/Südtirol mi s-a spus c  coabitarea italiano-german  a avut 
urm toarele etape: dup  al Doilea R zboi Mondial putea fi numit  „unii contra celorlal i”. A 
urmat „unii lâng  ceilal i”. Acum este în stadiul de „unii împreun  cu ceilal i”. Etapa urm toare, 
foarte dorit  i a teptat , este de „unii pentru ceilal i”. Sunt sigur c  Europa poate câ tiga 
competi ia global  dac  ajungem cu to i m car la stadiul de „unii împreun  cu ceilal i”. 

82. Pe 31 octombrie 2013, Congresul Autorit ilor Locale i Regionale a adoptat Rezolu ia 
361 (2013) cu privire la regiunile i teritoriile cu statut special din Europa, recunoscând c  
statutul special de care se bucur  regiunile din anumite State europene a adus stabilitate i 
prosperitate acestor regiuni i State. Rezolu ia subliniaz  c  dezvoltarea pa nic  i prosper  
viitoare a Statelor europene va depinde de realizarea unui progres mai mare în prevenirea i 
rezolvarea conflictelor. Aceasta va presupune voin a politic  de a urm ri dialogul politic pa nic 
i de a merge înainte în negocierea solu iilor legale i constitu ionale, pentru a dezvolta modele 

de guvernare democratic  descentralizat  pentru regiunile cu identit i specifice. 
83. S-au realizat multe pân  acum în domeniul protec iei minorit ilor na ionale tradi ionale, 

chiar i de c tre State care nu au semnat Conven ia-cadru, dar experien a arat  c  au r mas 
multe de f cut pentru c  non-discriminarea nu este suficient  pentru prevenirea asimil rii. 
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Valorile culturale umane i europene care reprezint  bog ia Europei ar putea fi pierdute i 
binecunoscuta diversitate european  ar putea disp rea. 

84. Statutul legal i protec ia minorit ilor na ionale tradi ionale trebuie stabilite atât la nivel 
european, cât i na ional. Trebuie s  privim viitorul ca parteneri, gata s  cooper m în solidaritate 
deplin  spre binele copiilor i na iunilor noastre. Ar trebui s  fim cu to ii interesa i de solu ii pe 
termen lung în contextul i cadrul european. Sunt convins c  este posibil acest lucru dac  Statele 
i na iunile europene vor realiza în sfâr it c  f r  toleran , parteneriat, solidaritate i cooperare 

nu va exista un viitor pentru nici unii dintre noi. 


