Dr. Kaltenbach Jení , az Orszdggq lé s kisebbsí gi biztosa

A kisebbsé gek ké pviselete é s ré szvé telük
a politikai dönté shozatalban
Rilijí i!,iJ:l ifi ii#ji":::á,ilx,,::';r:",:

Tanácsot é s az Európai Uniót, akik felismerve e kezde-

mé nyezé s horderejé t nagyvonalú anyagi támogatást
nyú jtottak, Konferenciánk alapgondolata - é s taián
ebben té r el az eddig rendezett hasonló té májú rendezvé nyekt l -, hogy ezú ttal nem tudományos kutatók, a té ma ké tsé gkí vül kiváló eImé leti m vel i, hanem maguk a kisebbsé gi ké pvisel k, akik ezeket az inté zmé nyeket mintegy megtestesí tik, számoljanak be
arról, hogyan m ködik mindez a gyakorlatban.
Talán nem té vedek tú l nagyot, ha azt lelté telezem,
hogy a napiIapok tudósí tásaiban, Európa szerte, az i,1teqrátió kifelezé s fordul e] a leggyakrabban, Nincs ebben semmi meglep , Az európai integráció jelent sé gé t persze nem lehet kell en hangsú lyozni, Bámulatos az a dinamikus változás, amj egy törté nelmi dimenzióban mé rve, hihetetlenüI róvid id a]att, a Római szerz dé s aláí rása é s a ielenlegi állapot között
vé gbement Azt hiszem igaza van Glaiz Ferencnek, az
MTA elnöké nek abban, hogy az EU inté zmé nyrendszere, az ú n, ,,európa1 ház" a valutaunió bevezeté sé ve]tet alá került, lé nyegé ben befejez dött, Feltehet en
abban is igaza van, hogy eközben fájdalmasan nyitva
maradt a ké rdé s,mi legyen az emberekkel, Európa
polgáraival. Mivel magyarázható a nemzeti egysé g, az
eddig biztosí tottnak hitt bels társadalmi bé ke meg-

ingása, egyes esetekben drámai megsz né se, A

kelet-európai államok eseté ben persze szinte kí nálta
magát egy igen ké zenfekv magyarázat a társadalmi
csoportok, ill, az etnikumok közötti feszültsé gek indoko]ására, A he]yzetet jól ismer küls szemlé l
Schdpí lin Cyörgy í rja,
,,Nemcsak a kommunizmus mint ideológla, hanem
a kommunista állam is összeomlott,,,.A polgárok mi,
vel a közió fogalmával nem tudtak mit kezdeni, sokkal
inkább hailamosak az államot kifosztandó forráské nt
kezelni, , .A gyenge posztkommunista állam nem tudta
megszóií tani polgárait, (mert) a marxizmusleninizmus egy mé lyen redukcionista rendszer volt,
amelyben - különösen vé gnapjaiban - semmilyen é rteImes köZé leti jelrendszer nem m ködött Elt né se
üressé get hagyott maga után, üressé get a közé rintkezé s formáit illet en, olyan eszmé k, ideológiák kifelezé se, igé nyek é s é rdekek artikuláiása tekinteté ben,

amelyek konszenzus teremté sé re ké pesek, Az egyetlen
közös nyelv, amely ilyesmire ké pesnek mutatkozott a
nemzeti ideológia volt., ,"
A balkáni tragé dia csak a jé ghegy csú csa, a bels
társadalmi integráció alapké rdé sei máshol sem meg-

oldottak, s t a kibontakozás remé nyé vel kecsegtet
dialógus sem igen folyik,
Nem sokkal jobb a he]yzet az EU_tagállamokban
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sem, E]s sorban nem is a ,,leglátványosabb" é s legré gibb konfliktusokla, mint a baszk ügyre, vagy É szakÍ rországra gondolok, Közvetlen szomszé dunkban,
Ausztriában a legutóbbi vá]asztások nyilvánvalóvá tetté k a társadalmon belülj töré svonalakat é s azok rengé s-

veszé Iyes Voltát. A bevándorolt afrikaiak integrációia
Franciaországban, az egykori török-kurd vendé gmunkások immár harmadik generációs leszármazottainak
máig rendezetlen státusa Né metországban hogy csak
ké t pé ldát ragad|ak ki megosztja a társadalmat, A
nemZetj integráCió alapeszmé inek elhaJványulása szinte minden tagáIlamban megfigyelhet , é s é ppen ez az a
deficit, amelynek pót]ására az EU inté zmé nyrendszere
nem tú l sok hailandóságot mutat. Attól taftok aZ integráció e problé mák tekinteté ben - jogász nyeJven szólva
- illeté kessé gé nekhiányát állapí tja meg é s azokat átutalja ré szben a tagállamok, ré szben az Európa Tanács
kompetenciájába, Lehetsé ges, hogy a sikeres, de min-

den figyelmet leköt

szupranacionális integráció

me1-

lé ktermé kea tagállamok é s a csatlakozni kí vánó országok társadalmának lappangó dezintegrációia?

Mié rt is ne lenne ez í gy?
modern europai polgári demokrjcijk állan,celflJ<é
^ nt dek|arálr legióbb í unkcioja a nemzeti egysé g
megteremté se: a szabadság, egqenl sé g, testvé risé qmagasztos eszmé ie iegyé ben, Í gv iön lé tre a nemzetá]lami demokrácia, ameJyben minden állampolgár egyformán szólhat bele a közügyekbe é s szabadságuk
korlátozására csak közös dönté sek alapján lehetsé ges.

A valóságban a nemesi nemzet eszmé nye 1mely kirekesztette a társada]om tagjainak kilenctizedé t) helyé be a polgári átalakulás után a sokszor csak relatí v
többsé ggel bí ró, leger sebb (vagy legbefolyásosabb)
etnikum nemzetfelfogása lé pett, amelyb l mé g mindig kiszorult a társadalom l0-50"/. köZötti ré sze. A\Z í gy
lé tí ejött nemZetállam, legitimációs deficit jé t felismerve, az elmú lt 200 é vben hol szelí debb asszimilációs é s
szegregációs technikák, hol nyí It er szak váltakozó alkalmazásával igyekezett megköze]í teni az alapjául
szoleáló,,ideális" állapotot,
Ma, amikor mindezek ellené re é s egy sor bels é s
küls té nyez hatására a nemzetállami eszme fiktí v
termé szete mindinkább láthatóvá válik, iel]emz módon a kiutat mé gis e fiktí V keretek között keressük, A
ku]csszavak a tolerancia, a multikulturaijzmus a kisebbsé gvé delem,Ezek azonban a többsé gi attit d
szerint nem a lé nyeget é rint ké rdé sekhanem csak
peí ifé rikus jelensé gek nem a társadalmat, á]talában
csak bizonyos csoportokat é rdeke]nek. E szerint a ió
öreg nemzetállami keretek köZött (nekünk a hatalom
binokosainak) ú jra kel1 fogalmaznunk (ké nyszer sé gb l, vagy a ré gmú lt, illetve a legú jabb törté nelem szeszé lye folytán) a ve]ünk együtt é l , elté r kultú ráiú
Csoportokhoz Való viszonyunkat. Tehát nem aZ önmagunk által ideálisnak deklarált demokratikus alapeive,
ket kell a társadalmi valósághoz igazí tani, hanem a
valóságot töké letlennek, í gy következetes alkalmazásra é retlennek kell tekinteni. Megí té lé semSzerint pedig a feladat é ppen az, hogy az immár dogmává mere-

vedett demokratikus alapinté zmé nyeket é s eliárásokat kell alapiaikban ú jra gondolnunk, belátva az elmú lt ké tszáz é v nemzetállami önmegvalósí tó kí sé rleté nek kudarcát. Ez sem többet, sem kevesebbet nem
jeIent, mint a dolgokat a fejú kr l a talpukra á]Lí tani, aZ
emlí tett elveket adekvát módon é nlé nyesí teni,
Mit é rtek eZ alatt?
Szabadság, de különösen egyenl Sé g é s testvé risé g
csak akkoí va]ósult voJna meg ha a polgári demokrácia
á]lamában nemcsak egyeduralkodó államva]lások, hanem államnyelvek é s többsé gi kuliurális privilé giumok
sem ]enné nek. fu egy é s oszthatatian nemzet Sem etnikai alapú öndefiní ció eredmé nye, Hogyan is lehetne
egysé g a domináns etnikumnak a kultú rföié ny elmé lettel igazolni igyekezett asszimilációs nyomása jegyé ben?
Ami lé treiött az nem az egyenl k hanem a hasonlók
demokráciáia, Martha Minow találó megfogalmazása
sZeí int:
,,Ha ahhoz, hogy egyenl ek legyünk hasonlónak vagy
azonosnak kell lennünk akkor különböz nek lenni szüksé gké ppen egyenl tlensé get s t devianCiát ielent",
Következé ské ppen (é s most már a grazi kol]é gát Josef
Marú ot idé zem ,,a politikai é s iogi egyenl sé g ára az
identitás elveszté se," Ez egyben válasz a tömeges (né p-

Csoport mé retú )identitásváltás önké ntessé gé velkapcsoiatos viszonylag szé les körben elterjedt legendára,
A nemzetállam tehát etnikai é rtelemben a ]egkevé sbé sem szekuláris, alkotmányos rendszere semmi esetre sem color-blind (szí nvak), ahogy Sandra C)'COnnOr az
Egyesült Államok legfels bí róságának bí ráia fogalma-

zott, amikor e bí róság J993-ban többsé gi szavazássaI
alkotmányellenesnek nyilvání totta az ú n. gerrqmandering-et, az afro-amerikaiak vá]asztási esé lyeinek iaví tá_
sát cé lzó eljárást, Arra hivatkoztak, hogy az alkotmány
etnikailag semleges, é s hogy csakis ez a semlegessé g
alapozza meg az á]lamnak azt a iogát hogy társadalmi

konfliktusokban í té lkezzen. Az indokolás arra is hivatkoZott, hogy aZ etnikai szempont é rvé nyesí té sea faiok közötti rival izáláshoz, balkanizálódáshoz vezet, illetve hát-

álí atja az olyan politikai rendszer kialaku]ását, amelyben nincs faji ké rdé s,A dolog szé psé ghibája, hogy

ugyanez a bí róság mintegy száz é wel korábban ugyanerre a ,,szí nvak" alkotmányra hivatkozva a]kotta meg a
,,separate, but e4ual" (elkülöní tve, de egyenl en) elvet va,
gyis, a ma általánosan d jszkriminatí vnak min sül ,
apartheid rendszer alkotmányos alapiát.
köZgonoo|rodásunk a|dpvel e|f,z egyben 1dmUlal
El lentmordás j,a, A kövelkezleles he|yes csak a pre

missza hamis Egy homogé n demokráciában a többsé gi
elv a dönté sek legitimálására jól alka]mazható addig
ennek multietnikai közegben azonban a kisebbsé gek é rdekei nemcsak, hogy sohasem kerülnek domináns helyzetbe, hanem már a dönté Si eljárást meghatározó sza,

bályok megalkotásában sem é rvé nyesülhetnek. Az általános szabály, a ,.normális" mindig a többsé gi preferenciák szerint min sül é s az ett l való elté ré stgyakran tekintik deviánsnak. A bí rálók nem minden alap né lkül
beszé lnek demokrácia helyett többsé gi zsarnokságról,
Hogyan o1dható fel a,,különbdz sé g dilemmála"?
A válasz, legalábbis az elmé let szintjé n igen egyszer , KöVetVe a már emlí tet Iosef Marko gondolatmeneté t, nagyiából a következ ké p tárul elé nk,
Mindaddig, amí g a többsé gi paternalizmus határozza
meg a kisebbsé gek é rdekeit, amí g maguk az é rintett
csoportok - függetlenüi a számszer sé g ,,mágiájától" nem tudnak annak meghatározásában té nylegesen
ré SZt Venni, hogy mit is 1elent a különböz sé g, nem lehet szó az egyenl sé g inté zmé nyesült formáiáró1,
A megoldás kulcsfogalom-pária: autlnómia é s inteqráció.

El kel] ismerni a kózügyek olyan köré t, amelyben a
dönté sekné I a kisebbsé gi csoportok nincsenek kiszolgáltatva a szavazók többsé gé nek, hanem ónáIló dönté St hozhatnak, Ezt hí vják autonómiának Vagy önkormá nyzásnak,

Az autonómia Valamilyen formájának el telté tele
kisebbsé gi csoport lé tezé sé nekelismeré se. Ez
azonban nem jelenthet puszta kinyilvání í ásí .AZ aZ
állam, amelyik 1egalábbis nem vonja ké tsé ebe,hogy
polgárainak egy-egy csopoltia a többsé gt l elté r
kulturális iegyekkel bí r (é s ezt pl, né pszámlálással
rögzí ti), csak akkor felel meg a demokratikus európai
mintáknak, ha e]ismeri azok önkormányzáshoz való
iogát, mint az egyenl sé g elengedhetetlen biztosí té kát, Ehhez ké pest ré szletké rdé S,aZ adott helyzet iellemz it l függ, hogy az autonómia szemé lyi, kulturális vagy területi formáia kerül-e a]kalmazásra. Lé nyege azonban e jog közössé gi, s nemcsak egyedi
jellegé nek elismeré se

a
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z egyenlósé ghez való iog, "n'rt alapiog

megtörté nte kisebbsé gi csoportok eseté ben legalábbis legitimációs problé mát okoz.
Az olyan alkotmányos rendszer, amely tartalmaz
ugyan kisebbsé gvé delm i szabályokat, ezzel egyidej leg azonban a választási rendelkezé sek általánosan
jog
é
mányzáshoz való
- mint az egyenl sé g é rvé nyesülé - rvé nyesí tend minimum küSzöböt alkalmaz nem kojogi
garanciája ezek szerint nem herens, de talán nem is alkotmányos. Josef Marko
sé nek inté zmé nyes
kiegé szí t , állami mé rlegelé s tárgyát ké pez iogosí t- egé szen más é rvelé sselugyan, de hasonló következteté sre ]ut, A kisebbsé geknek adandó ú n, választási
vány, hanem az emberi jogi katalógus szerves ré sze,
Az önkormányzás azaz az autonómia inté zmé nyesi kedvezmé nyekkel (már az elnevezé s is fé lrevezet )
szemben gyakran hangoztatott,,liberális" ellené rv,
té se azonban csak az é rem egyik oldala. Gondoskodni
hogy tudniillik az megsé rtené az egyenl sé g alapelvkell a kisebbsé gi csoportok megfeiel reprezentációjáról az állam dönté shozó fórumain, biztosí tani kell é t, alapiaiban hamis, s t az ellenkez je igaz. Valójában csakugyan megsé rti, de csak annyira, vagy
megfelel ré szvé te]üket az állami dönté sek meghozaannyira sem - mint a küszöb maga.
ta]ában, az állami inté zmé nyrendszer viszonylagos
A mé g intenzí vebb kisebbsé gi ré szvé telpé ldája az
semlegessé ge é rdeké ben.
Ennek egyik felté tele a dönté shozó testületek ará,
ú n. garantált mandátum, Erre is van né hány eset, é ppen
a környez országokból. Ennek beiIleszté se az alnyos megválasztása, a másik a dönté si eljárás megfelel szabályozása, A világon ma elteí jedt ké tlaita - a kotmányos rendszerbe ú gy lehetsé ges, hogy a választójognak nemcsak egyé ni, hanem közössé gi iel]eget is tutöbbsé gj elv é s az arányos választási rendszer kölajdoní tanak. Választójogi szempontból nemcsak az
Zött, aZ általános felfogás szerint nincs lé nyegi küegyes polgárokat tekintik jogalanynak, hanem, bizonyos
lönbsé g. A választási alapelvek - í gy az egyenl sé g elve is - mindké t rendszerben egyformán é rvé nyesí the- é rtelemben a közössé g maga is az, Ez ké tsé gkí vü1 szé tt , Egy etnikailag homogé n állam eseté ben ez bizo- feszí ti a hagyományos alkotmányos kereteket, illetve e
nyára igaz is, Más a helyzet akkor ha az egyenl sé get iog garantálása nem általában következik az alkotmány
minden

fké t.é getkizarclan magába logIaIja annak koIlektí v
biztosí té kát,az önkormányzás jogát. aminek megtagadása ezek szeí int az egyenl sé ghez va]ó Európa-szerte
elismert alapjog hiányát ke]l hogy jelentse, Az önkor-

az el bbiekben elmondottakból kiindulva é rtelmezZük, Ké tsé gielen ugyanis ahogy ezt a Né met SZöVet-

sé gi Alkotmánybí róság már egy l952-eS dönté sé ben
megállapí totta -, hogy etnikailag heterogé n ál]amokban az arányos választási rendszer lé nyegesen mé ltányosabb vagy, ha ú gy tetszik kiegyensú lyozottabb
etedmenyre Vezel minl a löbbsé gi,

A

jelenkor európai demokráciáiban azonban a
wejmar-szindróma utóhatáSaké nt a ll, világháború után
SZé ]es körben elterjedt a minimális küszöbök alka]mazáahogy azt az
Sa, A manapság divatos 5"/"-oS küszöbök

imé nt hivatkozott alkotmánybí rósági dönté s meggy z - ugyan megsé rtik a választó|og egyen-

en levezeti

l sé gé nek elvé t, de a né hány százalé kos pártok áJtal ké p-

viselt társada]mi é rdekek sú lya nem áll arányban a parlament é S eZ álta1 aZ egé sz demokratikus inté Zmé nyrendszer m köd ké pessé gé nek garantálásához f z d közé rdekkel, ezé rt az egyenL sé g kor]átozása e kivé teles indok
a]apián alkotmányosan elfogadható, A bí róság azt is
megállapí totta, hogy Schleswig,Holstein taltományi váJasztójogi törvé nynek az a szabályozása, amely a dán kisebbsé gi pártot mentesí ti e küszöb alkalmazása alól, tekintettel a kisebbsé gé delem nem kevé sbé nyomós alkotmányos indokára, szinté n alkotmánykonform,

a lormál Iogika szabállai szerinl dz kövelkehoey a kis sú lyú párlok állal kepvrselt közerdek é s a kisebbsé gvé delem alkotmányos é rdeke közé
nem tehetünk egyenl sé gjelet, A kis pártok által megfogalmazott politikai cé lokat a nagyok mintegy felkarolhatiák, programjukba é pí thetik,de ugyanennek

frbböl
Elzik,
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egyenl sé gi klauzulájából, vagyis álIami mé rIegelé s tár-

gya, É rdemes megjegyezni, hogy mé g az egyenl sé gi
e]Vt l törté n ilyen ielent s elté ré sis a]kotmányosnak
min sí thet , amjnt azt a szlové n pé lda is mutatja,
A demokratikus testü]etekben iellemz en követett
dönté si, határozathozatali módszer a többsé gi szavazás, Ennek egyedüli alkalmazása az itt tárgyalt esetben szinté n nem problé mamentes, hiszen a nemzetj
kisebbsé gek mint strukturális minoritások soha sem,
milyen szavazáskor sem kerülhetnek többsé gbe, azaz
jelenlé tük alig több szimbol1kus gesztusnál, Ez utóbbi
jelent sé gé t peIsze nem szabad lebecsülni különösen
nem a mé diadominancia korszakában, de kielé gí t
megoldásnak mé gsem tekinthet . AZ álta]ános politjkában is jó1 ismert, a kisebbsé gi vé lemé nytpreferáló
dönté si eljárások aZ etnikailag vegyes gré miumokban
is jól alkalmazhatók, Ezek ké t csoportra oszthatók, Az
egyik a dönté si hatásköröknek ké t Vagy több testület
közötti megosztásával operál, konszenzusra ké nyszerí tve a dönté shozókat, Ehhez hasonlóan m ködik né hány ké t kamarás parlament,
A másik a dönté shozatali folyamatba é pí tkisebbsé gvé delmigaranciákat, A kisebbsé gi vé tójogtól kezdVe a té ma ú jratárgyalásán keresztül a min sí tett többsé gi dönté shozata]ig sokfé ]e forma lé tezik, A lé nyeg
nem is annyjí a a technikán Van mint inkább e technika hosszabbidej alkalmazásának hasznos mellé khatásán, tudniillik a konszenzusteremt ké szsé g javulásán, egé szen addig a maidnem ideális állapotig, mí g
az a közgondolkozás á]talánosan elfogadott szerves
ré szé vénem válik,

