
Lundi Deklaráció
a nemzeti kisebbsé gek haté honq ré szvé telé r  a közé letben

Az Európai Biztonsági é s Együttm ködé Si Szeruezet
(EBESZ) l992 jú liusában hozott dönté sé Vel lé trehoz-
ta a nemzeti kisebbsé gek f biztosának posztiát, aki-
nek a konfliktusok lehet  legkorábbi megakadályozá-
sa a tiszte.

Ax, EBESZ legels  kisebbsé gi f biztosa, Max van der
stlel, 1993. január l,é n lé pett hivatalába, É lé nk tevé -
kenysé gé nek hat é ve alatt több olyan visszaté r  prob-
Ié mával szembesült, amelyek a fe]ügyeleie alá tartozó
államok többsé gé t iellemezté k. E ké rdé sek közé  tarto-
zott a kisebbsé gi oktatás é s a kisebbsé gi nyelvek
használata is, amelyek a nemzeti kisebbsé ghez tarto-
zók identitás-meg rzé sé ben é s -fenntartásában a leg,
fontosabb szerepet iátsszák, Annak é rdeké ben, hogy
az EBESZ országaiban helyesen é s következetesen al-
kalmazzák a kisebbsé gi jogokat, a kisebbsé gi f biztos
l993,ban a ,,Foundation on Inter-Ethnic Re]ations" el,
nevezé s , nem kormányzati SZervezet lé trehozását in-
dí tványozta. A kisebbsé gi f biztos munkájának segí té -
se é rdeké ben, speciális feladatául azt szabták, hogy
szeí yezzen ké t - nemzetköZileg elismert, független
szaktekinté lyekb l álló - csoportot ké t ajánlás-csoko1
nevezetesen: a Nemzeti Kisebbsé gek oktatási Jogairól
szóló Háqai Deklaráció (l99ó) é s a Nemzeti Kisebbsé -
gek Nyelvi Jogait illet  Osl i Dehlaráció (l998) kidolgo-
zásáí a. A ké s bbiekben számos országban mindké t
dokumentum hivatkozási alapuI szolgált a politikai
é let meghatározói é s a törvé nyhozók számára,

A kisebbsé gi f biztos tevé kenysé ge során a harma-
dik, ismé tl d en visszaté r  té ma a nemzeti kisebbsé -
gek államigazgatásban való haté kony ré szvé tele volt.
Annak é rdeké ben, hogy óSszegy jtsé k aZ EBESZ tag-
országaiban az e ké rdé sre vonatkozó né zeteket, ta-
pasztalatokat é S lehet vé  tegyé k az egymás köZötti ta-
pasztalatcseré t, a kisebbsé gi f biztos, az EBESZ De-
mokratikus Inté Zmé nyeké rt é s Emberi ]ogoké rt Irodá,
láVal karöltve nemzetköZi konferenciát hí Vott össze. A
,,Kormányzás é s ré szvé tel: a sokszí n sé g integrálása"
cí mú  tanácskozásnak a Svájci Á]lamSzöVetsé g, Locar-
no adott otthont l998 októberé ben,

A ré sztvev k annak adtak hangot, hogy a konferencia
után,,konkré t inté zkedé sekre lenne szüksé g, amelyek
magukban foglalnák az államon belüli sokszí n sé g in-
tegrálásához vezet  kü]önböz , a kisebbsé gek haté kony
ré szvé telé vel megvalósuló jó kormányzási koncepciók
é s mechanizmusok jöv beni kidolgozását",

fu indí tvány eredmé nye a nemzeti kisebbsé geknek
a közé letben való haté kony ré szvé telé r l szóló Lundi
Deklardció (nevé t a své d városkáról kapta, ahol a szak-
é rt k legutoljára találkoztak é s elké szí tetté k). Megal,
kotói között nemzetközi jogászok, a politika-
tudományok alkotmányossággal é s választási rend-
szerrel foglalkozó szaké rt i, é s a kisebbsé gi ké rdé se-
ket vizsgáló szociológusok egyaránt vo]tak,
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A szaké rtók abból indultak ki, hogy amennyiben a
kisebbsé gi iogok lé tez  követelmé nyrendszere ré sze
az emberi jogoknak, a tagállamok elfogadnak minden
más emberi iogi kötelezettsé get, beleé rtve a tartóZko-
dást diszkriminációtól is, Felté telezté k továbbá, hogy
az emberi ;ogok vé gs  cé l|a a szemé lyisé g - másokkal
egyenl  mé rté k  - teljes é s szabad fejl dé se. Követ,
kezé ské ppen azt is felté telezté k, hogy a civil társada-
lomnak nyitottnak é s ké plé kenynek kell lennie, min-
denkit be kell fogadnia, beleé rtve a nemzeti kisebbsé -
gekhez tartozókat iS,

A Lundi Deklaráció cé lja - ahogy el tte a Hágai é s
az Oslói Alánlásoké  is volt -, hogy szorgalmazza é s
eI segí tse azoknak a speciális inté zkedé seknek a
megté telé t, amelyek a nemzeti kisebbsé gekkel kap-
csolatos feszü]tsé geket enyhí tik, ily módon konflik,
tus-megel z  szerepet is betöltenek,

A,,Lundi Deklaráció"-ké nt ismertté  Vált ajánlásai:

l. ÁLTALÁNoS ELVEK

l. A nemzeti kisebbsé gek haté kony közé leti ré szvé -
tele a bé ké s é s demokratikus társadalom lé nyeges al-
kotó ré sze. Európa é s a világ más ré szé nek tapasztala,
tai azt mutatják, hogy e ré szvé tel el segí té se é rdeké -
ben a kormányoknak speciális inté zkedé seket kell ten-
niük a kisebbsé gek é rdeké ben. Ezek az ajánlások a ki-
sebbsé gek államba törté n  iobb bevonását, é s azt
szolgálják, hogy lehet vé  váljon saját identitásuk, s
jellemz  vonásaik meg rzé se, el segí tve ezzel a ió
kormányzást é s az állam egysé gé t.

2. Ezek az ajánlások a nemzetközi iog alapelvein é s
szabáIyain nyugszanak; az emberi mé ltóságon, az
egyenl  jogokon, a megkülönbözteté st l va|ó men,
tessé g tiszteleté n, mivel azok a nemzetisé gek közé let,
ben való ré szvé telé t é s más politikai |ogokhoz való vi-
szonyát é rintik. A nemzetköZileg elismert emberi io-
gok é s a |ogállamiság tisztelete az állam kötelessé ge,
Ez teszi lehet vé  a civil társadalom telies kié pülé sé t,
a to]erancia a bé ke é s a jólé t jegyé ben.

3, Ha a kisebbsé gek effektí v közé leti ré szvé tele spe-
ciális hatalmi inté zmé nyek által törté nik, azoknak ga-
rantálniuk kell minden ezáltal é rintett emberi iogait.

4. Az egyé n amellett, hogy egy nemzeti kisebbsé g
tagjának vallja magát sZámtalan módon meghatároz,
hatia önmagát. Az a dönté s, hogy egy kisebbsé ghez,
vagy a többsé ghez tartozónak vallja magát, illetve,
hogy nem dönt ebben a ké rdé sben, kizárólag az egyé n
dönté se lehet, nem lehet ráké nyszelí teni, Senki nem
szenvedhet hátrányt ezen dönté sé nek meghozatala,
illetve meg nem hozatala következté ben sem.

5. AJ, ezen ajánlásoknak megfelel  inté zmé nyek é s
eljárások kialakí tásánál mind a forma mind a tartalom
fontos, A kormányok é s a kisebbsé gek egyaránt töre-



kedienek arra, hogy konzultácjóikat - a bizalom lé g-
kóré nek kialakí tása é rdeké ben - az együttm ködé s, az
átláthatóság é s a számonké rhet sé g jellemezze, Az
állam arra bátorí tsa a közszolgálati mé diát, hogy se-
gí tse el  az interkulturális megé rté St é S mutassa be a
kisebbsé gek probJé máit.

ll. A DöNTÉ SEKBEN vALó RÉ szvÉ TEL

A. A központi korrnányzati szint  megoldások
Az államnak biztosí tania kell, hogy a kisebbsé gek

haté konyan haIlathassák hangjukat a központi szin-
ten, beleé rtve a szüksé ges mé rté k  speciális inté z-
mé nyeket is, Ezek a körülmé nyekt l függ en lehet-
nek:

- a kisebbsé gek speciális ké pviselete, pé ldául a
pallament egyik vagy mindké t házában, garantált
mandátumok által, vagy a törvé nyhozásban való ré sz-
vé tel más garantált formáiában,

- a kormányban, a legfe]s - vagy az alsóbb bí rósá-
gokon, az alkotmánybí Ióságon, illetve magas szint 
tanácsadó vagy egyé b szervekben kisebbsé gi repre,
zentánsok ré szvé telé nek garantáláSa formális Vagy in-
formális egyezsé gek ú tián,

- oIyan mechanizmusok kialakí tása, amelyek garan-
tállák a kisebbsé gi é rdekek figyelembe vé te]é t a meg-
felel  miniszté riumokban (pé ldául a szemé Iyes fele-
l ssé gi viszonyok rögzí té sé vel, vagy állandó direktí vák
kidolgozása által),

- speciális inté zkedé sek a kisebbsé gek közszolgá-
latban való ielenlé té nek el segí té se, illetve a kisebb-
sé gi nyelven törté n  közszolgáltatások megszervezé se
cé liából.

B. választások
l. Az európai é s a világ más lé Szein szerzett tapasz-

talatok azt mutatiák, hogy a választás folyamatának
igen nagy a Ielent sé ge a kisebbsé gek politikai szfé rá-
ba törté n  bevonása szempontjából, Az államoknak
garantálniuk kell a kisebbsé gi közössé gekhez tartozók
bevonását a közügyekbe, beleé rtve a választás é s a vá-
laszthatóság egyenI sé gé t.

2. A politikai pártok megalakí tására é s m ködé sé re
vonatkozó szabályoknak az egyesülé si szabadság -
nemzetközi jog által garantált - alapelvé vel összhang-
ban kell lenniük, Ez az alape]v magában foglalja a
pártalapí tás jogát, mind az olyan pártok eseté ben,
amelyeknek alapja egy közössé ghez való tartozás,
mind az i]yen szempontot figyelmen kí vú l hagyó pár-
tok eseté ben is,

3, A választási rendszernek eló kell segí tenie a ki-
sebbsé gek ké pviseleté t é s ré szvé telé t

- Ahol a kisebbsé gek egy meghatározott területen
é lnek, ott az egyé ni kerületi rendszer által lehet a ki-
sebbsé gek megfelel  ké pviseleté t biztosí tani,

- Arányos választási lendszer eseté ben is, amelyné 1
a politikai pártok mandátumának aránya a ráiuk le,
adott szavazatok arányát tükrözi, lehetsé ges a kisebb-
sé gi ké pviselet biztosí tása.

- A kedvezmé nyes választási rendszer egyes formái-
nak alkalmazása szinté n el segí theti a kisebbsé gek
ké pviseleté nek megvalóSí táSát é s fokozhatja a közös,
sé gek köZötti kooperációt,

- Alacsonyabb parlamenti küszöb megállapí tása
sZinté n a nemzeti kisebbsé gek kormányzásba törté n 
bevonását szolgálIa.

4, A VálaSZtáSi körzetek határait ú gy kell megállapí -
tani, hogy az el segí tse a kisebbsé gek ké pviseleté t,

C. Megoldások regionálls é s helyi szinten
Az ál]amoknak alkalmazniuk kell a fent emlí tett

megoldásokat a regionális é s a helyi SZinten is, a ki-
sebbsé gek ré szvé teIé nek el segí té se é rdeké ben,

Annak é rdeké ben, hogy a kisebbsé geket ré szvé telre
ösztönözze a regionális, s a helyi hatóságok szerveze,
te é s eljárása átlátható é s hozzáfé rhet  kell legyen,

D. Tanácsadó é s konzultatí v testületek
l, Az államok hozzanak lé tre - megfelel  inté zmé -

nyes formában m köd  - tanácsadó é s konzultatí v
testületeket, amelyek az állami szervek é s a nemzeti
kisebbsé gek közötti párbeszé d fórumaiké nt szolgál-
nak, Ezek a testületek speciális bizottságokat is ma-
gukban foglalhatnak, pé ldáuI a lakhatás, az oktatás, a
nyelvhasználat é s a ku]tú ra, valamint a földdel kap-
csolatos ké rdé sek tárgyában, A testületek öSSZeté tele
tükrözze cé ljukat, é s szolgálja a kisebbsé gi é rdekek lo-
kozottabb megielení té sé t, é rvé nyesí té sé t,

2, Ezeknek a testületeknek ké pesnek ke]] lenniük ar-
ra, hogy dönté seket el ké szí tsenek, alánlásokat fogaI-
mazzanak meg, törué nyhozási é s más javaslatokat ké -
szí tsenek, folyamatokat figyeljenek meg, illetve vé le-
mé nyezzé k azokat a kormányzati dönté seket, ame]yek
közvetve, vagy közvetlenül kisebbsé geket é rintenek,
Az állam hatóságai rendszeresen konzultáJjanak ezek-
ke] a testü]etekkel a kisebbsé geket é rint  törvé nyho-
zási é s adminisztí atí V inté Zkedé sekr 1, hogy ezáltal is
hozzájáruljanak a kisebbsé gek ügyé nek kielé gí t  ren-
dezé sé hez, illetve a bizalom kié pí té sé hez E testületek
kielé gí t  m ködé sé hez termé szetesen a megfelel 
források biztosí tása is szüksé ges,

lll.

E pont alatt a Deklaráció ré szletesen tartalmazza
azokat az el í rásokat, amelyek egy jól m köd  kisebb-
sé gi önkormányzati rendszer lé trehozásához é s m -
ködteté sé hez elengedhetetlenü l szüksé gesek, beleé rt-
ve a problé ma Szervezeti, hatásköri é s pé nzügyi vo,
natkozásait,

A Dek]aráció vé gül az aiánlott megoidásokkal kap_
cso]atos iogi garanciákat, illetve az ezekre vonatkozó
elveket sorolja fel, Í gy pé ldául szól az alkotmányos
szlnt  szabályozás szüksé gessé gé r 1, az esetleges jog-
viták megfelel  kezelé sé hez szüksé ges igazságszolgál-
tatási é s más inté zmé nyekr l, illetve a konfliktusok
megel zé se é s feloldása szempontjábóI szóba jöhet 
inté zkedé sekr l is,
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