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– Valamennyi monitoring cik-
lusnak megvoltak a maguk pri-
oritásai, a szerződő államok 
útmutatót kaptak arról, hogy mi-
re kívánunk koncentrálni a ke-
retegyezmény végrehajtásának 
vizsgálata során. Bármekkora 
ugyanis egy ország, képtelenség 
egy monitoring ciklus során min-
denre kitérni. A mostani volt a ne-
gyedik ciklus a keretegyezmény 
húsz éves működése óta, és te-
kintettel a társadalmak és a jog-
rend változására, a legátfogóbban 
akarta megvizsgálni a tagorszá-
gok helyzetét, tehát mindez nem 
csak Románia esetében volt így. A 
szakértői testület aktuális tagja-
inak szakmai adottságai is meg-
határozzák, hogy mi mindenre 
figyelünk, a jelenlegi összetétel-
ben például nagyon erős a nyelvi 
reprezentáció, valamint a kisebb-
ségek politikai döntéshozatali 
részvételének kérdésében jártas 
szakemberek jelenléte. Nem vé-
letlen, hogy ezekre helyeződött 
a hangsúly ebben a negyedik 
monitoring ciklusban. Másrészt 
nem várható el egy szakértői 
csoporttól sem, hogy húsz évvel 
korábbi, statikus álláspont sze-
rint értelmezze az államoknak 
a kisebbségekkel kapcsolatos 
gyakorlatát. Vannak viszont mi-
nimum standardok, amelyekhez 
az AC FCNM eddigi tevékenysége 
során ragaszkodott.

– Milyen következmények-
kel járhat a román kisebb-
ségpolit ikával  szemben 
kritikus jelentés? Van-e az 
Európa Tanácsnak vagy más 
hasonló szervnek valami-
lyen jogi eszköz a kezében 
arra, hogy számon kérje Ro-
mánián a jelentésbe foglalt 
javaslatok teljesítését? Egy-
általán milyen mechaniz-
musok állnak rendelkezésre, 
amelyek révén egy ország rá-
bírható a kisebbségvédelmi 
követelmények teljesítésére?

– Tudni kell, hogy a keret-
egyezményben nemzetközi bí-
róság előtti jogérvényesítési 
lehetőség nem szerepel. Vagyis, 
arra nincs lehetőség – mert an-
nak idején nem kívánták belekó-
dolni a szerződő felek –, hogy a 
keretegyezmény kapcsán a mi-
niszteri bizottság által hozott, a 
címzett országtól bizonyos intéz-

kedéseket elváró határozat végre 
nem hajtása esetén bírósághoz 
lehessen fordulni. Ehhez nem 
kapcsolódik bírósági jogorvosla-
ti lehetőség, mint az emberi jo-
gok európai egyezményéhez, ami 
a strasbourgi bírósághoz visz. Ha 
megvan a miniszteri bizottság jo-
gi kötőerővel rendelkező határo-
zata, akkor azt illik végrehajtani, 
az országnak illik tartani magát 
ahhoz, mert a következő moni-
toring ciklus abból fog kiindul-
ni. Ezért a következő ciklusban 
a szakértői testület azzal fogja 
kezdeni, hogy megvizsgálja, mit 
hajtott végre az adott ország ab-
ból, amire az előző alkalommal 
a miniszteri bizottság úgy tekin-
tett, mint ami alól nem illik kibúj-
ni. Ennél több erő viszont ebben 
nincs. A nemzetközi jognak meg-
van az a tulajdonsága – ami egy-
ben a hátránya is, persze –, hogy 
ha egy állam valamit nem kíván 
teljesíteni, viszonylag könnyen 
megteheti. Kikényszerítésre csak 
úgy van mód, ha a vállalt nem-
zetközi szerződés valamiféle 
szankciómechanizmust is tartal-
maz, például ha pénzbírság ki-
szabására van lehetőség olyan 
esetben, ha a szerződésszegést 
nemzetközi bírói fórum megál-
lapítja, és azt a bírói döntést az 
érintett állam nem hajtja vég-
re. Ilyen lehetőséget az Európai 
Unió jogrendje tartalmaz – az Eu-
rópa Tanács keretében működő 
kisebbségi keretegyezményhez 
azonban ilyen szankciómecha-
nizmus nincs hozzárendelve –, 
így a vállalások és ajánlások vég-
rehajtásának kikényszerítésére 
pusztán a diplomáciai eszköztár 
áll rendelkezésre.

– Különösen azért aktuá-
lis a kérdés, mivel a román 
hatóságok meglehetősen in-
gerülten reagáltak a jelen-
tésre, megkérdőjelezték az 
Önök hitelességét, szakma-
iságát, és visszautasították 
a testület megállapításait. 
Mi a véleménye Bukarest ál-
láspontjáról?

– Nekem ebben a pillanatban 
nincs felhatalmazásom arra, 
hogy a román kormány észre-
vételeit bármilyen szélesség-
ben-mélységben kommentáljam. 
A tanácsadó bizottságnak a 
szerződő országok körében ta-
pasztalható elfogadottságáról 
és a hitelességéről általános-

ságban elmondhatom, hogy az 
országlátogatásokkor, az államok 
helyi és központi intézményeinek 
képviselőivel való személyes ta-
lálkozók során azt észleljük, 
a legtöbb országban komolyan 
vesznek bennünket. Ezeknek az 
országlátogatásoknak a szerve-
zése is az adott állam intézmé-
nyeinek a segítségével történik, 
szó nincs tehát arról, hogy in-

kognitóban, eldugott sarokban 
próbálnánk szóba állni bárki-
vel, aki kisebbségi érdeket kép-
visel. Én 2016. június elseje óta 
vagyok állandó tagja a testület-
nek, öt országlátogatáson vettem 
részt, eddig Norvégiában, Koszo-
vóban, Boszniában, az Orosz 
Föderációban, legutóbb pedig 
Litvániában. Nagyon érdekes 
tapasztalat az állami intéz-
mények reagálása, és nagyon 
eltérő is, de még soha nem kér-
dőjelezték meg a szakmai kom-
petenciánkat. Ilyesmire ebben 
a formában még nem volt példa.

– Idén húsz éves az Euró-
pa Tanácsnak a nemzeti ki-
sebbségek védelméről szóló 
keretegyezménye. Mikor 
születhet Ön szerint egy-
séges európai jogvédelmi 
rendszer a nemzeti kisebb-
ségek védelméről, amelyet 
minden tagállamon szá-
mon lehet kérni? A Minority 
SafePack európai kisebb-
ségvédelmi kezdeményezés 
is éppen ezt célozza.

– Én lennék a legboldogabb, ha 
erre konkrét választ tudnék ad-
ni Önnek. 1988-ban kezdtem el 
az egyetemi kutatói pályafutá-
somat, és azóta kísérem figye-

lemmel, mennyire állítható a 
nemzetközi jog, azon belül spe-
ciálisan az uniós jog a kisebb-
ségvédelem szolgálatába. Ennek 
ellenére vagy éppen ezért nem 
tudok olyan választ adni, ami en-
gem is boldoggá tenne. Ez már 
egy metajog, már nem a jog, ha-
nem a politika kérdése, és úgy 
látom, a multilateralizmus fe-
lől visszafelé, a bilateralizmus 

irányába indultak el a folyama-
tok. Vagyis az államok napja-
inkban egyre gyakrabban úgy 
vélik, hogy kétoldalú kapcsola-
taik alkalmasabbak a vitáik ren-

dezésére, és a nagyobb, átfogó 
nemzetközi szervezetek keretei 
közötti mechanizmusokat kike-
rülve vagy azok mellett próbál-
koznak ideig-óráig egymással 
egyezségre jutni. Csakhogy az 
ilyen kísérletek nem feltétlenül 
képesek hosszabb távú megoldá-
sokat garantálni. Ezen felül pedig 
érdemes megbarátkozni azzal a 
ténnyel, hogy a nemzetközi kö-
zösség egymás mellett létező 

államokból áll, és az államok jo-
gi mellérendeltsége értelmében 
nincs erősebb vagy gyengébb 
szuverenitás, viszont van több-
szintű kölcsönös függőség. Bízom 
abban, hogy a Minority SafePack 
kezdeményezés alkalmas lesz 
arra, hogy csokorba gyűjtse azt a 
fajta létező aktivitást, amit a kü-
lönböző kisebbségek, különösen 
a többszörösen kiszolgáltatott 
közösségek irányában az Euró-
pai Unió már egy ideje megtesz, 
csak nem mindig látható a külső 
szemlélő számára. Tehát ha ez a 
kezdeményezés eljut odáig, hogy 
az Európai Bizottság legalább 
foglalkozni kezd az üggyel, és na-
pirenden tartja a kérdést, akkor 
már nagyot léptünk előre.

– A Magyarországon élő 
nemzetiségek jogainak vé-
delmét ellátó om bu dsman-
helyettesként miként látja 
az anyaországi kisebbségek 
helyzetét? Románia legtöbb-
ször azt nehezményezi, hogy 
nem megoldott a kisebbsé-
gek parlamenti képviselete.

– A Magyarországon húsz év-
vel ezelőtt elfogadott nemzetiségi 
törvény révén sajátos jogrend-
szert vezettek be a jogalkotók: 
közjogi státust adtak a tizenhá-
rom regisztrált nemzetiségnek, 
ezzel tulajdonképpen egyfajta 
önkormányzatiságot tettek le-
hetővé. Elsősorban kulturális 
önkormányzatiságról van szó, ál-
lami költségvetésből finanszíroz-
va, ami hosszú ideig valóban csak 
ígéretként tartalmazta a kisebb-
ségek valamilyen fajta parlamenti 
megjelenítését. Sajátos, speciális 
ez a Magyarország által beveze-
tett modell, amely sokak kétkedé-
se ellenére működőképessé vált, 
és amelynek megvannak a ma-
ga szerkezeti egyenetlenségei, de 
éppen ezért létezik a kisebbsé-
gi ombudsmani intézmény, hogy 
ezeknek a feltárására és kezelé-
sére pufferzónaként szolgáljon a 
nemzetiségek és az állam intéz-
ményei között. A parlamenti kép-
viselet irányába azért tett egy fél 
lépést a magyar jogalkotó, amikor 
az előző országgyűlési választá-
sokat megelőzően lehetővé tette 
az ún. szószólói rendszer kiala-
kítását. Az már kemény szakmai 
és politikai viták tárgya volt, hogy 
a nemzetiségi közösségek kép-
viselői arra kényszerülnek, hogy 
válasszanak a politikai preferen-
ciák, illetve a nemzetiségi listára 
való szavazás között, és mindez 
nem a közösségek számára ked-
ves megoldás. Ezzel együtt több 
annál, mint ami korábban volt, 
hiszen a szavazati jogot leszá-
mítva a szószólók ugyanolyan 
státusban vannak a magyar par-
lamentben, mint az összes többi 
képviselő. Az április 8-i válasz-
tásokkal összefüggésben pedig 
elmondhatom, hogy összlétszá-
mára tekintettel potenciálisan 
a roma és a német nemzetiségi 
közösség került abba a helyzet-
be, hogy szavazati jogú képvi-
selőt legyen képes választani. 
A roma közösség nem élt ez-
zel a lehetőséggel a regiszt-
ráció során, viszont a németek 
igen, ennek következtében a né-
met nemzetiségi közösségnek 
teljes értékű képviselője lett az 
Országgyűlésben.
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KORÁBBI FELVÉTEL: MTI

A nemzeti kisebbségek jogainak védelme a cél

Romániának fokoznia kell a romákkal szembeni megkülönböztetés leküz-
désére, valamint a területén élő valamennyi nemzeti kisebbség jogainak 
védelmének javítására irányuló erőfeszítéseit – közölte az Európa Tanács 
nemzeti kisebbségek védelméről szóló keretegyezmény tanácsadó bi-
zottsága (FCNM) még februárban. A strasbourgi székhelyű, 47 tagállamot 
számláló Európa Tanács szakértő bizottsága jelentésében aláhúzta, Ro-
mániának meg kell teremtenie a kisebbségi jogok védelmének egységes 
és koherens jogi kereteit, mert a hatályos rendeletek eltérő szempontok 
szerint szabályoznak, amely által ellentmondásos értelmezésükre nyílik 
lehetőség. Arra hívták fel a figyelmet, hogy Románia még nem fogadta el 
azt a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvényjavaslatot, amelyet 
több mint tíz évvel ezelőtt javasolt a parlament. A szakértők kiemelték, 
hogy a romák elleni általános előítélet komoly aggodalomra ad okot, ez 
tükröződik a bírósági döntésekben és a hatóságok nyilatkozataiban egy-
aránt. A romániai egyéb kisebbségek tekintetében az illetékes bizottság 
megjegyezte, hogy a 2015-ös választási törvény, amely a nemzeti kisebb-
ségek számára egy-egy képviselőjük megválasztását biztosítja, nem 
teremt kedvező feltételeket a nemzeti kisebbségi szervezetek közötti sza-
bad és tisztességes versenyhez. Hozzátették ugyanakkor, hogy az állami 
rádió- és televíziócsatornák továbbra is széles körű programkínálattal 
rendelkeznek a nemzeti kisebbségekhez kapcsolódóan.

A 18 fős testület 
vegytisztán szakmai 
szempontok alapján 
dolgozik, független 
tag jainak mandátuma 
négy évre szól, őket a 
tag - államok kormányai 
jelölik




