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– „A Románia által a 
n e m z e t i  k i s e b b s é g e k  
ügyében alkalmazott meg-
oldások a leghaladóbbak 
és legnagylelkűbbek közé 
tartoznak az Európai Uni-
óban.” Mennyiben ért egyet 
ezzel a – egyébként egy ro-
mán európai parlamenti 
képviselőtől származó – ki-
jelentéssel?

– Nem kívánok vitába szállni a 
politikusok kijelentéseivel, és ér-
telmezni sem kívánom ezeket. Úgy 
gondolom, szakmai oldalról ér-
demes megközelíteni azt a kér-
dést, hogy akár Romániában, akár 
bármelyik más európai ország-
ban mennyire jó vagy hasznos 
az a jogi vagy intézményi keret, 
amit az adott állam a területén 
élő kisebbségek számára bizto-
sít saját magához viszonyítva. Tu-
dott-e előrelépni, tett-e olyat, ami 
a kisebbségei hasznát, identitásuk 
megőrzését szolgálja. Mindez na-
gyon sok mindentől függ. Többek 
között attól, hogy éppen milyen a 
gazdasági teljesítőképessége egy 
országnak, mekkora az a kisebb-
ség, amelynek a védelméről szó 
van, hányféle, védelemre szoruló 
kisebbség él az ország területén, az 
egyes kisebbségek mennyire képe-
sek önszerveződésre, a döntésho-
zatalban való részvételre, van-e az 
adott kisebbségnek anyaállama, az 
mennyire van földrajzi közelség-
ben, és hogy ez az anyaállam meny-
nyire szánja rá magát arra, hogy a 
szomszédos államok területén élő 
nemzettestei számára különböző 
támogatásokat nyújtson. És persze 
függhet attól is, hogy egyéb külpoli-
tikai szempontok miatt az érintett 
országok viszonya éppen mosoly-
szünetes, vagy netán kölcsönösen 
provokálják egymást.

– Azért is idéztem a ro-
mán EP-képviselőt, mert 
az Európa Tanács nemze-
ti kisebbségek védelméről 
szóló keretegyezményének 
tanácsadó bizottsága (AC 
FCNM) nemrég közzétett 
jelentésében alapvetően 
ellentmond azoknak a bu-
karesti hatóságok és poli-
tikusok által hangoztatott 
álláspontnak, miszerint Ro-
mániában megoldottnak 
tekinthető a kisebbségek 
ügye. De még mielőtt erre ki-
térnénk, arra kérem, árulja 
el, pontosan mi a tanácsadó 

bizottság feladata? Hogyan 
jelölik ki a tagjait? Ön ho-
gyan vált a tagjává?

– A kisebbségvédelmi keret-
egyezmény idén ünnepli érdemi 
működése megkezdésének hu-
szadik évfordulóját. Kidolgozása, 
másrészt a diplomáciában való 
elfogadtatása nagy fegyvertény-
nek számított a kilencvenes évek 
elején a korábbi semmihez és a 
még korábbi teljes tagadáshoz ké-
pest, ami a nemzetközi szerveze-
tek szintjén a kisebbségvédelmet 
érintette. Nem véletlenül nevez-
zük keretegyezménynek, ugyan-
is rengeteg a tagállami mozgástér 
arra, hogy a keretet miként töl-
ti ki. Nem teljesen egyforma ez 
a mozgástér az egyes kisebb-
ségeknek szánt jogok tekinteté-
ben a szerződés szövegében, de 
a mozgástér igen széles körű. En-
nek a mozgástérnek a kontroll-
ja két testületnek a hatáskörébe 
tartozik, és az első lépcsőfok a 
független szakértői testület, a ta-
nácsadó bizottság ötévente meg-

fogalmazott véleménye. A 18 fős 
testület vegytisztán szakmai 
szempontok alapján dolgozik, 
független tagjainak mandátuma 
négy évre szól, őket a tagálla-
mok kormányai jelölik. Az Euró-
pa Tanács 47 tagállama közül 39 
állam vállalta, hogy a keretegyez-
ményben foglalt jogokat garantál-
ja, és ezért ötévente kötelessége 
országjelentést benyújtani. A je-
lentés elkészítéséhez minden mo-
nitoring ciklus esetében tartozik 
egy útmutató, tehát az állam lát-
ja, milyen szempontok szerint, 
milyen szerkezeti elemekre bont-
va kell beszámolnia arról, hogy a 
keretegyezményben foglalt egyes 
jogok garantálása terén történt-e 
változás a vizsgált időszakban. 
Az országjelentés beérkezését 
követő egy éven belül – általában 
egyhetes – országlátogatásra ke-
rül sor, amelyen a tanácsadó tes-
tület legkevesebb három tagja 
vesz részt. A tanácsadó testület 

hitelességét illetően meghatáro-
zó jelentősége van annak, hogy ki 
vehet részt a küldöttségben: nem 
lehet tagja ennek a látogató bi-
zottságnak például egy szomszé-
dos állam állampolgára. Én sem 
vehettem részt a Romániába lá-
togató testületben. Nyilván nem 
lehet tagja a látogató bizottságnak 
olyan személy, aki a vizsgált or-
szág jelölése nyomán került a tes-
tületbe, ugyanakkor igyekeznek 
figyelni a nemek egyensúlyára is. 
A látogatás legelején az érintett 
közösségekkel kell találkozni, to-
vábbá az akadémiai szféra kép-
viselőivel, egyetemi kutatókkal, 
akik tárgyspecifikusan foglalkoz-
nak a kisebbségek vizsgálatával. 
Dokumentálódásunk során ellá-
togatunk iskolákba, találkozunk 
kisebbségi szervezetek képvise-
lőivel, továbbá önkormányzatok, 
állami intézmények, minisztériu-
mok illetékeseivel. Minden ország-
ban a kisebbségi nyelvhasználat, 

az anyanyelvi oktatás, a minden-
kori jogszabályi és intézményi 
környezet változása érdekel ben-
nünket. Az országlátogatástól 
számított két-három hónapon be-
lül a tanácsadó testület plenárisa 
betűről betűre átbeszéli a véle-
ménytervezetet, amiről a vizsgált 
ország által jelölt tanácsadó bi-
zottsági tag szakmai véleményt 
mondhat ugyan, de szavazati jog-
gal nem rendelkezik. A bizottság 
addig gyúrja a szöveget, amíg va-
lamennyi jelenlévő tagja el tudja 
fogadni, a jelentést ezt követően 
az Európa Tanács előbb az érin-
tett országnak küldi el, amelynek 
legtöbb hat hónap áll a rendelke-
zésére, hogy megfogalmazza az 
észrevételeit.

– A február végén közzétett 
AC FCNM-vélemény alapve-
tő következtetése, hogy Ro-
mániának fokoznia kell a 
területén élő valamennyi 
nemzeti kisebbség jogai vé-
delmének javítására irányu-
ló erőfeszítéseit. Tételesen 
felsorolnak magyarellenes 
fellépéseket, a marosvásár-
helyi római katolikus iskola 
ügyét, „az úgynevezett Szé-
kelyföld” megnevezésben 
megnyilvánuló tagadást. Mi-
vel magyarázható, hogy az 
idei sokkal átfogóbb képet 
nyújt a romániai valóság-
ról, a magyar közösség ál-
tal jelzett problémákról, 
mint az Európa Tanács elő-
ző három jelentése?
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Szalayné Sándor Erzsébet az Európa Tanács romániai jelentéséről, a tagállamok számonkérhetőségéről

Politikai kérdés a kisebbségvédelem

Az Európa Tanács egy regionális nemzetközi szervezet, amelynek székhelye Strasbourg
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tem Állam- és Jogtudományi Karán, azóta ugyanitt oktat, 2011-ben 
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a kolozsvári Babeș-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karának vendég-
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Európa Tanács

Az Európa Tanács egy regionális nemzetközi szervezet, amelynek szék-
helye Strasbourg. Jelenleg 47 tagja van, de nyitva áll bármely olyan 
európai állam előtt, amely elfogadja a jogállamiság intézményét, és 
garantálja állampolgárai számára az alapvető szabadság- és emberi jo-
gokat. A Tanács egyik legfontosabb eredménye az Emberi Jogok Európai 
Egyezményének 1950-es elfogadása volt. Ennek keretében állították fel 
az Emberi Jogok Európai Bíróságát, amely az emberi jogok legfőbb eu-
rópai bírói fóruma. Az Európa Tanács laza, kormányközi együttműködés 
keretében jött létre, és szemben az Európai Tanáccsal és az Európai Unió 
Tanácsával, nem az Európai Unió intézménye. Céljai: a vitás kérdések 
tárgyalásos rendezése, a második világháború utáni újjáépítés lebonyolí-
tása, az emberi jogok védelme, az emberibb munkakörülmények kialakí-
tása, a természeti kincsek közös védelme és hasznosítása.
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