
Integráció é s a kisebbsé gek
El adás Wtlton Parkban

A té ma, amire a megtisztel  felké ré st kaptam, a ,,Ki-
sebbsé gvé delem - mi a teend " cí met viseli, Amolyan
fegyelmezetlen .,szabadgondolkodó" - ké nt, né mileg
visszaé lve azzal, hogy nem illik az el adót már az ele-
jé n fé lbeszakí tani, mé g nem a szorosan vett kisebb-
sé gvé delemr l szeretné k beszé lni, bí zva abban, hogy
azé rt ké s bb mé gis visszatalálok hozzá,

Kezdett l fogva meggy z dé sem ugyanis, hogy a
kisebbsé gek ügye nem szemlé lhet  izoláltan, hogy a
kisebbsé gi ké rdé ské nt manifesztálódó jelensé g mö-
gött a nem tú I távoli európai jöv  egyik alapké rdé se
rejlik, nevezetesen a nemzeti ideológia é s ennek kere-
té ül szolgáló nemzetállam válsága

Ez a té tel ma egyáltalán nem általánosan elfoga-
dott. Számos európai országban, a kelet-európaiak-
ban kivé tel né lkül, a közvé lemé ny a kisebbsé gi ügyet
többnyire margináIis ké rdé snek tartja, vagy ha fontos-
ságát fel is ismeri, idegenkedik t le, igyekszik másod-
lagos ké rdé ské nt kezelni,

É rvé nyes ez a politikai eIitek többsé gé re is, illetve
az   esetükben é rdekes kett ssé g fieyelhet  meg attó1
függ en, hogy a problé ma a kül- vagy a belpolitika na-
pirendlé n szerepel-e. Az el bbiben - jellemzóen - |ó-
val nagyobb prioritást kap, mint az utóbbiban, Úgy is
mondhatnánk, hogy az elit sokkal jobban é rdekelt
mások kisebbsé gi ügyeiben mint a sajátiában. Nem
kivé tel ez alól az Európai Únió sem,

Vajon igaz-e, hogy az európai rendet több száz é ve
uraló nemzetállam veszí t je]ent sé gé b l, é s ha igen,
mik az okok é s hogyan függ ez össze a nemzetisé gi (ki-
sebbsé gi) problé mával? Azt gondolom számos é rv
szól amellett, hogy a ké rdé sre igennel válaszoljunk,

Az okok szerteágazóak é s bár más-más eredet ek
Nyugat, mint Kelet-Európában, de hatásuk egy irány,
ba mutat.

Nyugat-Európa országaiban a lI. világháboí ú  után
viiágossá vált, hogy bé ke é s stabilitás csak a nemzet-
államok feletti integrációtól várható. Az integrációs
törekvé seket se€í tette el  a kommunista tábor küls 
fenyegeté se is, Mindez szüksé gké ppen együtt járt a
nemzeti Szuverenitás ré szleges feladásával a szupra-
nacionális/nemzetek fölötti szint iaVára,

Ezzel párhuzamosan, bár né mi fáziské sé ssel, meg-
indult egy bels  decentralizációs, devolú ciós' folya-
mat, amely szinté n a nemzetállami központ gyengülé -
sé vel járt_ A háború  után föderációvá szervezett Né ,

Dr. Kaltenbach len  a Magya. 0r§ágg},í í lé 6 nemzett é s etnt-
kal ldsebbsé gt iogok blzto§a, ombudsman. Fentl el adása az
,,lntegí áctó§ folyamatok é s a klsebbsé gek" cí mmel sz.rvezett
nemzetközl koní erenclán hangzott el az antllal Mlton park-
ban, amelyet l99E. november 3o.-decé mber 3. között rendez,
t€k meg ktsebb§é gkutatók é s európat közé tetl §zé mé lylsé g€k
§ámára.
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metországot é s Beigiumot köVette aZ olaszországi
regionalizáció', majd Franco halála után Spanyolor-
szág is szövetsé gi állammá alakult át. A brit devolució
é s bizonyos fokú  francia regionalizáció a folyamat leg,
ú |abb jelensé gei. A jelensé get leí ró irodalomból talán
elé g, ha Ronald Watts,ra hivatkozom, aki szerint:

.. ú gq tünik eqq paradiqmavdllds' kellóis kiizepin va-
gqunk, amelg elvisz minket a független nemzetállatnok vildgá,
bóI egq olyan világba, ahol a nemzetállam önállósáqának szere-
pe jelent sen csökken, de megnövekedift az alftotmáw4os

f ed,eralizmusa összetart1 ereie."
Ehhez |árult hozzá, hogy az emberei jogi mozgalom

a nemzet (mint közössé g) helyett az embert (mint
individumot) helyezte a közé ppontba, egyforma elbá-
nást í gé rve származásától, nyelvé t i, kultú ráiától füg-
getlenü].

Az európai integrációs szervezetek, mint az Európa
Tanács, vagy az Európai Unió ez utóbbi folyamatot fo-
kozatosan tovább fejlesztetté k é s a kisebbsé geknek a
többsé egel arányos jogait egyre inkább elismerté k.

Egy további faktort ielentett aZ Európán belü]i é s a
harmadik világbóI Európa felé  irányuló migráció,
melynek eredmé nyeké ppen a korábban etnikailag ho,
mogé n áIlamok is fokozatosan multietnikumi karak,
tert vettek fel, Ezzel a hagyományos nemzetállam
alapja is meggyengült, helyenké nt megké rd jelez -
dott

Manapság egyre feszí t bbé  válik annak a politiká-
nak az e]lentmondásos volta, amely az ú n,  shonos
(autoditon) kisebbsé gek eseté ben az identitás meg-
er södé sé hez való jogot garantáIja, ugyanakkor a be-
vándorlók nyeIvi kulturális integIációját hangsú lyoz-
Za.

Nyugat,Európa polgárai eseté ben az egyedüli moz-
gósí tó é s egyben közössé ggé  integráló nemzetállami
ideológia szerepé t ré szben vagy egé szben olyan esz-
mé k é s inté zmé nyek Vetté k át, mint d szubszidiarirás'
a regionalizmus, a tolerancia, az európaiság, az embe-
ri iogok tisztelete, etc,

Egé szen más iIányt Vett az emberek soí sa Kelet-
rözé p,Európa országaiban_ A törté nelem során ké t
nagyhatásr1 ideológia volt ké pes az emberek tömegei-
nek mozgósí tására. A közé pkorban a vallás, melyre ál-
lamok é pültek fel, majd a francia forradalmat követ -
en ezt a szerepet Vette át a nemzeti ideológia.

A II. világháború  után Kelet-Európában ismé tj dni
látszott a törté nelmi körforgás, A nemzeti ideológia
helyé be egy,,í l vallás", a kommunizmus lé pett, mely a
valláshoz hasonlóan kizárólagosságra tört, átfogva az
é let minden terüIeté t, é s az egyházhoz hasonló hie-
rarchiát hozva lé tle a kommunizmus ,,templomaival"
é s,,papjaival",



Egy, az európai föderációkról ké szül  könyvhöz í rt
tanulmányban a kortárs szerz k, Voitech Mastnu, Mitia
Zagar é s David O' Bien meggy z  ké pet festenek a fö-
deratí v eszme kudarcokkal teli Kelet,európai törté ne,
té r l. A vé res iugoszláv tragé dia, a cseh-szlovák szé t,
válás, é s a gyakorlatilag mú ködé ské ptelen orosz szö-
vetsé gi állam ió pé ldák erre. Decentralizáció ugyan
vé gbement, de ez egyel re nem iárt együtt a regioná-
lis szerkezetek kialakulásával.

A homogé n nemzetállamok Kelet-Európában is
megsz ntek. Ré szben azé rt, mert a nemzeti (nyelvi) é s
az állami hatáí ok közötti sokkal nagyobb a diszkre,
panciaó mint nyugaton, ré szben az Európai Unióhoz
való csatlakozás szándé ka a beIs  kisebbsé gi problé -
mák megoldása irányába ké nyszerí ti az államokat, Az
ennek hatására tett kisebbsé gvé delmi inté zkedé sek az
egyé bké nt is er s kisebbsé gi közössé geket valós poli-
tikai té nyezókké  tetté k. Í gy pl, Romániában é s Szlová,
kiában az ottani magyar közössé geket kormányzati
szerephez segí tetté k, A í é szben asszimiládódott kis
közössé gek eseté ben pedig az asszimilációs folyamat
megállí tása é s e közössé gek valóságos integrálása,
azaz a közös dönté sekben való ré szvé telük garantálá,
sa reális cé llá vált.

De hová vezetnek mindezek a folyamatok? Köze-
lebb jutottunk"e a nemzetállamon tú li kor f  rendez 
ideológiájához? Attól tartok, egyel re nem, Az el bbi-
ekben leí rt törté né sek nem kevé s feszültsé get é s el-
lenreakciót váltottak ki, A bevándorlás korlátozásának
a határok lezárásának egyre több támogatója van nyu,
gaton, é s a kisebbsé gek iránti tolerancia ellenz inek
tábora növekszik keleten, Rasszizmus, intolelancia,
idegengy lölet, antiszemitizmus, a szé ls iobboldaIi
pártok er södé se mind-mind hihetetlenül bonyolult-
tá vált világunk m ködé sé nek zavarairól árulkodnak,

Vannak olyan vé lemé nyek, melyek szerint a bizton,
ság é s stabilitás el bbre való mint a kisebbsé gvé de_
lem. Ez utóbbi tú lhangsú lyozása veszé lyezteti a társa-
dalmi lé tet. Miközben |ól é rzé kelhet  e vé lemé nyek
megfogalmazásában a let ntnek hitt nemzetállami re-

torika - vagyis a többsé g é rdeke el bbre való mint a
kisebbsé gé  - az igazi ké rdé s az, hogy vajon megállí t,
ható. visszafordí thaló,e az, ami eddig törté nt.

Azt gondolom, ez csak akkor lehetsé ges, ha szaki
tunk azzal az é rté krenddel, ú gymint plurális demokrá-
cia, piacgazdaság, emberi szabadságiogok stb,, amit
az európai országok alkotmányfeil dé Se elé rt,

Egyes vé lemé nyek szerint a problé ma átmeneti, é s
az asszimiláció belátható id n belül automatikusan
megszünteti a feszültsé geket.

Mindent egybevetve, a jelenlegi kulturáliS, politikai
é s Iogi keretek között mindenfé le visszafordí tási kí sé r,
let eleve kudarcra van í té lve. Van,e további problé ma
az asszimilációval az egyesül  Európában? Európá-
ban ugyanis nincs olyan domináns homogé n kultú ra,
amelyik az ósszes többit asszimilálni volna ké pes,
Nincs tehát más választásunk, minthogy szembené z,
zünk a problé mával, é s keressük a megoldást.

Úgy gondolom, hogy mindaz ami az Európa Tanács
kereté ben törté nt, bizakodásra adhat okot. Az emberi

iogok vé delmi rendszere folyamatosan iavul, (Ez mé g
annak ellené re is igaz, hogy egyes szkeptikusok sze-
rint az emberi |ogi helyzet nem sok iavulást mutat,)
Megtörté ntek az els  lé pé sek az európai szint  ki-
sebbsé gi jogrendszer kié pí té sé re, Az egyes országok
korábbi elutasí tó álláspontia lazult, illetve megválto,
zott.

Az EU korábbi álláspontia, amely ezt az ú gyet az
Európa Tanácsra igyekezett hagyni, is átalakulóban
Van. A Maastlichiti Szez dé s mé g csak annyit mon-
dott, hogy: ,.Az Eur pai ftözössé g kulturáIis m ködé se a tag"

áIlamok kult ráj dnak virágndsához í Og hlaáiáruInL tisztelet,

ben tartva nemuti é s regionális kühnbö é gükeL"
Az Amszterdami Szerz dé s azonban már fellé p a

rasszizmus ellen, é s az EU nem ré g hozta lé tre a bé csi
Rasszizmus , Intolerancia é s ldeqengy IöIet Eur pai Megí igyel ,

központját.
A jog minden ví vmánya azonban mit sem é r, ha azt

nem egé szí ti ki az oktatásban a közvé lemé ny formálá,
Sában tett inté zkedé sek sorozata. Ezzel kapcsolatban
befejezé sül hadd idé zzem a hí res amerikai nyelvé szt,
F a|io Cirelli-Caresi-t:

,,Sokan azt qondolják, hoga a multikulturulizmus kilencven-

kilenc snázalé kban egysur en csaft toleranciáb l áII. Ha ez igaz,

akkor bizowlosan jlqlsah engediük meg ega lánanak, hogu

csadorban járlon isholába. Megengedhetjük-e aunban a multi,
kulturalizmus nné ben azt, hogg aí nkai szülók már eunópában

szüIetett lanaguermeké nek nemiszewé t megcslnkí tsák , melt ez a

szí it k kuttú ráiáftak ré szá ké pezi? Ha ut is elfogadjuk, akhor

akár azt is elfogadhatjuk, ha ugyeneun szüIól egu eur pai

Iánqt fogadnak öröhbe é s teszik vele ugyanut?
A multikulturalizwus máské pp |ogalmazva neu egu üres

csekk, nem garancia a b ntetlensé gre. A multikulturalizmus,
nak weg kell tatáInia saját felismerhet  smbáIyait é s ki hell vá,

Iasztaí ia azt a nllelveutet, amelynek heretein bel l m ködhet,

az áIlampolgárok közijtt !é trei tt közmegegaezé s alapján kijelöIt

calké rt. Ha ez nem törté nik meg, akkor ez is csak egu ú iabb

kulturáIis relativizmus luxus váItuatává v,í lik -

A vóqs  kihí ván amnban a cé lok meghatároní .sa jeleftti. í rln
Wiseltier, az ameikai korlÁrs judaizmus eguik lEerfteliaebb fiIo-

zí fusa eE]ik lequtóbbi cikk en óva int attól, hoga a multikultu-

ráIis tlársadalom elé ré sé t tí iuüh ki té Iké nt a tör i eredet 

multikulturalis áuam páIgáját kijvetve, amire Bosznia tragikus

pddáját hozu fel- Az amire igaaából sziiksé g van, állí tiawiseltier,
az wm egu multikulturális társadallm, hanem a multikulturáIis

eggé nek. Csak többdimenziós amnuság,tudattal rendelka  8
többdinenziós ldtismódot lárehozni tudó egaé nek alkothatnak

mE ega llaan diatektikát, amely lehet vé  tazi, hogu t llé pjünk az

idulógiák aunnatikus dogmatizmusáL"

lEGYZETEK:
r devolú ctól |ogkörök átadá§a, átruházása, decentrallálás
2 r€glonallrácló: §z kebb területt egy6é 3ekre korlátoódó,

azok é idekett ké pvtseí  , szelleml fellogáson alaPuló folya"
mat.

3 paradl8naváttá§: az adott korban elfogadott trrdományos
té telek ös§ze§§é gé nek, a koí  tudományo§ vtlágké pé nek válto"
Ása

4 lederallzmüs: §zövet§é gte töí ekvé §, §ávetsé gben való
cselekvé s

5 szubsztdlarltás: §egí tsé g, anyad támogatás
ó dl§zkí epancla; lé nyegbeü különbsé g, egyenetlensé g
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