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Legea statutului ºi
Comisia de la Veneþia:
reflecþii asupra
protecþiei minoritãþilor

Ideea legii statutului a apãrut în toamna anului 1999, fiind în final votatã de
parlamentul ungar la 19 iunie 2001. În procesul legislativ, problema centra-
lã este concepþia legii, determinarea subiecþilor legii („cine este maghiar”) ºi
competenþele birourilor de recomandare. Toate acestea pot fi interpretate în
contextul politicii naþionale ungare, al relaþiei româno-ungare ºi al concep-
telor europene de protecþie a minoritãþilor.

Nu intrã în atribuþiile mele sã decid cãrei pãrþi i-a dat (mai multã) drepta-
te raportul Comisia de la Veneþia. Însã analiza – pe baza unor criterii date – a
raportului ºi a contextului acestuia permite formularea cîtorva concluzii.

În viziunea mea, diplomaþia românã s-a opus legii statutului în sine, pe
care – în mod legitim – o considerã instrumentul politicii naþionale ungare
care sprijinã consolidarea naþiunii ºi societãþii minoritare. În perioada pre-
mergãtoare adoptãrii legii, respectiv urmãtoare ei, România a obiectat de
mai multe ori împotriva legii statutului, aceste obiecþii fiind în sfîrºit sinteti-
zate în documentul prezentat Comisiei de la Veneþia la 21 iunie 2001.1 În do-
cument, partea românã îºi formuleazã obiecþiile referitoare, în primul rînd,
la discriminarea pozitivã din legea statutului, la extrateritorialitatea legii, re-
spectiv la prevederile cu caracter social. Drept contramanevrã, diplomaþia
ungarã formuleazã o altã petiþie pe care o prezintã Comisiei de la Veneþia la
19 iunie 2001, în care cere pãrerea comitetului privind legile europene simi-
lare cu legea statutului.2 Comisiei de la Veneþia ºi-a fãcut public raportul3 la
19 octombrie 2001, pe care atît partea românã, cît ºi cea ungarã a interpre-
tat-o ca pe propria victorie.

Este important sã subliniem faptul cã diplomaþia ungarã, pe lîngã faptul
cã a recþionat cu abilitate la mãsura pãrþii române, practic, a luat o mãsurã
durã de protecþie a minoritãþilor care poate fi consideratã chiar ca fiind ofen-
sivã. Nu a luat în apãrare numai legea statutului, ci a ridicat un semn de în-
trebare în privinþa practicii europene de sprijin acordat minoritãþilor care
trãiesc în afara graniþelor. Deºi nu sînt familiarizat cu problematica protec-
þiei minoritãþilor, am impresia cã petiþia ungarã a luat prin surprindere, iar
dupã ce comitetul a examinat chestiunea pe baza logicii petiþiei ungare, ana-
liza ºi propunerile sale înseamnã începutul unei noi epoci în protecþia mi-
noritãþilor.4 Din punctul de vedere al prezentului studiu, întrebarea cu ade-
vãrat esenþialã este dacã Comisia de la Veneþia considerã legitim principiul
ca þara mamã sã sprijine minoritãþile care trãiesc în afara graniþelor sale ºi
nu considerã aceasta ca fiind nici discriminare pozitivã, nici efect extraterito-
rial.5 Prin acesta, el recunoaºte implicit – contrar definiþiilor de pînã acum
ale minoritãþii – cã minoritãþile naþionale au (pot avea) o þarã mamã.
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Þara mamã, statul mamã nu apare în nici o definiþie a minoritãþii. Pen-
tru exemplificare, sã consultãm douã definiþii ale minoritãþii. Una a fost ela-
boratã chiar de Comisia de la Veneþia în 1991: „Este un grup care este mai
mic ca numãr decît restul populaþiei acelui stat, al cãrui membri, deºi sînt
cetãþenii statului respectiv, prezintã criterii etnice, religioase sau lingvistice
diferite de majoritatea populaþiei ºi sînt conduºi de voinþa de a-ºi apãra cul-
tura, tradiþiile, religia sau limba proprie.”

Iar cea mai larg acceptatã definiþie a minoritãþilor naþionale, cea datã de
Capotorti, sunã astfel: „Este un grup nedominant care este mai mic ca efec-
tiv decît cealaltã parte a populaþiei statului ºi ai cãrui membri – fiind nãscuþi
în statul respectiv (nationals) – prezintã caractere etnice, religioase sau
ling vistice care diferã de restul populaþiei statului ºi care dovedesc – chiar ºi
într-o formã ascunsã – un sentiment de solidaritate axat pe pãstrarea cultu-
rii, tradiþiilor, religiei sau limbii proprii.”

Putem vedea cã nici una din definiþii nu pomeneºte de þara mamã. Fireº-
te, nu are fiecare minoritate o þarã mamã, de aceea acest lucru nici nu poate
fi criteriu definitoriu general. Însã, de facto, în spaþiul nostru foarte multe
minoritãþi au o þarã mamã ºi aceastã þarã mamã îºi sprijinã într-un fel sau
altul minoritãþile naþionale care trãiesc în afara graniþelor ei. „Problema” o
constituie în primul rînd minoritãþile naþionale care duc o politicã de conso-
lidare naþionalã, sprijinitã în general – într-o formã sau alta – de þara mamã.
O astfel de minoritate este ºi maghiarimea din România, ºi putem spune
acelaºi lucru ºi despre maghiarii din Slovacia.
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 Aceste minoritãþi trãiesc în

state naþionale care, la rîndul lor, duc ºi ei o politicã de consolidare naþiona-
lã. Cele douã politici paralele de consolidare naþionalã produc, în practicã,
un conflict – neagresiv, dar insolubil. De aceea, în mãsura în care þara ma-
mã sprijinã – sub orice formã – minoritatea naþionalã, totodatã îi sprijinã ºi
consolidarea naþionalã. Protecþia europeanã a minoritãþilor pune un mare
accent pe colaborarea bilateralã ºi pe tratarea problemelor în acest cadru.
Însã, în viziunea mea, aceste convenþii bazate pe „buna vecinãtate” nu func-
þioneazã. În relaþia dintre stat ºi minoritãþile naþionale nu este vorba despre
faptul cã minoritãþile vor pur ºi simplu sã-ºi pãstreze limba ºi cultura (fireº-
te, ºi pe acestea), ci vor sã-ºi creeze instituþiile, cadrele ce asigurã dãinuirea
ºi prosperitatea minoritãþii naþionale. Dacã ar fi vorba numai de pãstrare, ea
ar avea drept rezultat practic asimilarea lentã, dar sigurã. De aceea, pentru
minoritãþi nu este suficientã reglementarea curentã a protecþiei minoritãþi-
lor. Este o altã problemã cã politica UE de protecþie a minoritãþilor, care pu-
ne în prim-plan poziþiile statului, practic defineºte drepturile minoritãþilor
avînd în vedere nu interesele minoritãþilor, ci stabilitatea urmãritã.

În cele ce urmeazã voi analiza acele concluzii ale Comisiei de la Veneþia
pe care le consider a fi cele mai importante.

În privinþa relaþiei dintre stat ºi þara mamã, Comisia constatã cã ambele
pãrþi deþin competenþe.

„Pentru protecþia minoritãþilor este rãspunzãtor în primul rînd statul în
care îºi au domiciliul acestea. Cu toate acestea, Comisia ia cunoºtinþã cã
þãrile mamã joacã, de asemenea, un rol în protecþia ºi pãstrarea minoritãþi-
lor lor, cu scopul pãstrãrii legãturilor lingvistice ºi culturale puternice care
le leagã.”

Este un principiu de bazã al protecþiei minoritãþilor cã statul pe teritoriul
cãruia trãieºte o minoritate este rãspunzãtor pentru minoritatea res pectivã.
Însã, chiar dacã nu putem considera ca fiind parte a definiþiei minoritãþilor,
Comisia enunþã principiul fundamental conform cãruia þara mamã poate
juca un rol în protecþia minoritãþilor sale. Întrebarea poate fi pusã ºi astfel:
de ce este necesar ca statul mamã sã-ºi ia aceastã rãspundere? Putem afir-
ma fãrã nici o exagerare cã, în spaþiul nostru, acest lucru este necesar toc-
mai fiindcã statul în care locuiesc minoritãþile nu asigurã în mod corespun-
zãtor protecþia minoritãþilor. Aceastã chestiune poate fi abordatã ºi juridic,
putîndu-se face referire la diverse documente pentru pro tec þia minoritãþilor.
Dar aceasta nu ne apropie mai mult de înþelegerea ºi rezolvarea problemei.
Se poate dovedi cu uºurinþã – în cazul României, de exemplu, chiar referitor
la minoritatea maghiarã – atît faptul cã ea o protejeazã în mod corespunzã-
tor, cît ºi faptul cã face foarte puþin în acest sens. Minoritatea maghiarã din
România ºi statul ungar percepe, în mod subiectiv, cã drepturile minoritãþii
maghiare din România nu sînt asigurate în aceastã þarã. La nivel individual,
poate cã da, ºi nu se pot face prea multe obiecþii nici referitor la integrarea
socialã a indivizilor care aparþin minoritãþilor. Dar aceasta nu este suficient
pentru reproducerea culturalã (adicã naþionalã) a minoritãþilor, ceea ce este
scopul fundamental al tuturor politicilor minoritare. În acest sens, minori-
tatea naþionalã se aºteaptã ca þara mamã sã o compenseze într-un fel sau al-
tul, iar þara mamã o ºi face. Cu legea statutului sau fãrã.

În fond, Comisia de la Veneþia considerã acceptabile avantajele acorda-
te, dar numai cu anumite restricþii.

„Mãsurile unilaterale adoptate de state care stabilesc facilitãþi pentru
persoanele aparþinînd minoritãþilor lor – mãsuri ale cãror practicã, con-
form pãrerii Comisiei, nu are încã o tradiþie (diuturnitas) suficientã pen-
tru a deveni un obicei internaþional – sînt legitime numai dacã sînt respec-
tate principiile de bazã ale suveranitãþii teritoriale a statelor, ale tratatelor
încheiate (pacta sunt servanda), ale relaþiilor de prietenie dintre state, ale
respectãrii drepturilor omului ºi a libertãþilor fundamentale, în special in-
terdicþia discriminãrii.”

Meritã sã remarcãm formularea conform cãreia aceste mãsuri nu au
încã o tradiþie suficientã. Prin aceasta, Comisia sugereazã cã pot surveni
schimbãri în acest sens ºi, dupã pãrerea mea, nu este exclus ca acesta sã
devinã un principiu de bazã general acceptat în protecþia minoritãþilor. În-
sã raportul subliniazã cã aceste avantaje sînt legitime numai dacã respectã
suveranitatea teritorialã, tratatele încheiate, relaþiile de prietenie dintre sta-
te. Acest lucru este valabil, de asemenea, pentru drepturile omului ºi inter-
dicþia discriminãrii. Deci acesta este cadrul în care þara mamã poate acor-
da facilitãþi minoritãþilor sale care trãiesc peste hotare. Dacã interpretãm
acest lucru numai din punct de vedere juridic, nu vom progresa. Mã gîn-
desc aici în primul rînd la relaþiile de prietenie. Ce înþelege legea prin aces-
tea? Semnarea tratatului de bazã înseamnã cã s-a stabilit o relaþie de prie-
tenie? Nu se poate stabili o relaþie de prietenie printr-un tratat. Examinînd
chestiunea din punct de vedere sociologic, politologic, poate cã vom reuºi
sã o vedem mai clar. Putem porni de la faptul cã, din cauza situaþiei mino-
ritãþilor maghiare, existã o anumitã tensiune între Ungaria ºi vecinii sãi.
Dupã cum existã ºi între minoritãþile maghiare ºi statele în care ele trãiesc.
Bineînþeles, aceasta se poate explica ºi prin cauze istorice, dar chestiunea
poate fi abordatã mai bine dacã examinãm instituþionalizarea (consolida-
rea naþionalã) pe bazã naþionalã a diferitelor grupuri naþionale, fie ele mi-
noritare sau majoritare. Astfel putem include în analizã ºi minoritãþile des-
pre care Comisia de la Veneþia spune foarte puþin.8  Astfel ajungem la con-
statarea fundamentalã cã protecþia europeanã a minoritãþilor nu priveºte
problematica în contextul ei. În aceste documente, minoritatea joacã rolul
grupului care are nevoie de protecþie ºi sprijin, dar nu se vorbeºte despre
dinamica internã a minoritãþilor, despre legitimitatea politicii duse de ei.
Pe cînd, în definiþii am vãzut cã minoritãþile naþionale îºi pot pãstra identi-
tatea, iar din propunerile Comisiei de la Veneþia reiese ºi cadrul în care ele
pot fi sprijinite, acestea nu spun nimic referitor la instituþiile, la drepturile
(fireºte, vorbesc despre drepturi colective) pe care o minoritate naþionalã
le poate revendica în acest scop.

Comisia vorbeºte în felul urmãtor despre þara mamã ºi despre aplica-
rea legii: „Statul nu poate delega sarcini cvasioficiale unei asociaþii negu-
vernamentale înregistrate într-un alt stat. Orice adeverinþã în statul de ce-
tãþenie (in situ) poate fi obþinutã numai prin intermediul autoritãþilor
consulare, luînd în considerare ºi atribuþiile general acceptate ale acesto-
ra. Este recomandabil ca legile ºi dispoziþiile din domeniu sã determine
sfera lor de aplicare prin enumerarea unor criterii exacte. Asociaþiile pot
oferi informaþii privind aceste criterii în lipsa documentelor oficiale care
sã le ateste.”

Din punct de vedere teoretic, acesta este poate cel mai interesant para-
graf, mai ales partea a doua. Prima parte, de fapt, uºureazã sarcina statului
maghiar. Participarea într-o chestiune de administraþie publicã a unor
func þionari care nu sînt din Ungaria a pãrut întotdeauna problematicã. În-
sã utilizarea consulatelor în acest scop a pãrut foarte riscantã din punct de
vedere politic. Comisia a rezolvat practic aceastã problemã. „Birourile de
recomandare” înfiinþate de organizaþiile maghiare de peste hotare vor de-
veni astfel „birouri de informare”, dar, practic, vor îndeplini aceeaºi funcþie
pe care o aveau în vedere autorii legii.

Chestiunea cu adevãrat interesantã este determinarea valabilitãþii indi-
viduale. Pe baza principiului alegerii libere a identitãþii, legea statutului evi-
ta determinarea unor criterii obiective. Iar Comisia de la Veneþia le reco-
mandã tocmai pe aceasta. Este interesant faptul cã acordã prioritate defini-
þiei obiective a minoritãþii – pentru cã, practic, asta face.

În acest spirit, la sesiunea Conferinþei Permanente Maghiare
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octombrie 2001, participanþii au stabilit cercul celor îndreptãþiþi în felul ur-

mãtor: sub incidenþa legii cad persoanele care se declarã maghiari, cunosc
limba maghiarã, respectiv satisfac unul din urmãtoarele trei criterii: 1. este
membrul înregistrat al unei asociaþii maghiare înregistrate; 2. apare în evi-
denþele unei biserici ca fiind maghiar; 3. este þinut în evidenþã ca fiind ma-
ghiar de statul al cãrui cetãþean este.

Asumarea voluntarã a identitãþii este fundamentalã ºi în continuare.
Cel mai important criteriu obiectiv este cunoaºterea limbii maghiare, dar
dupã cum ºtim de la Renan încoace, acesta nu este un criteriu decisiv. Pe
lîngã aceasta, trebuie certificatã apartenenþa la vreo instituþie maghiarã sau
faptul cã persoana respectivã este þinutã în evidenþã de stat ca fiind maghia-
rã. În România, acesta din urmã apare în foarte puþine documente oficiale,
dar, dupã cunoºtinþele mele, în Iugoslavia acest criteriu poate fi exploatat
în mod eficient.

În fine, întrebarea centralã rãmîne în continuare „cine este maghiar”,
iar, în mod simbolic, maghiarii minoritari vor fi identificaþi ºi în continuare
de statul maghiar ºi de minoritatea naþionalã respectivã.

Despre facilitãþi ºi despre chestiunile problematice Comisia vorbeºte
astfel: „Mãsurile unilaterale ce reglementeazã tratamentul special acordat
minoritãþilor nu pot atinge domenii clar reglementate prin tratate bilatera-
le, fãrã consimþãmîntul explicit al statului de domiciliu sau acceptul sãu ta-
cit. În cazul divergenþelor privind aplicarea sau interpretarea tratatelor bi-
laterale, trebuie apelat cu bunã credinþã la toate procedurile de soluþionare
a disputelor, iar mãsuri unilaterale pot fi luate de þara mamã numai în ca-
zul în care aceste proceduri nu au dat rezultat.”

La prima citire, acest paragraf este univoc, însã este uºor de anticipat ce
va înþelege fiecare parte prin procedurã care a dat rezultat. În timp ce Ro-
mânia considerã problema minoritãþilor ca fiind rezolvatã, Ungaria (ºi
UDMR) are îndoieli în aceastã privinþã.

Este acceptat tratamentul special acordat în domeniul culturii ºi educa-
þiei, dar nu este acceptat ºi în alte domenii, cum ar fi domeniul asistenþei
sociale ºi al încadrãrii în muncã: „Þara mamã le poate acorda tratament
special în domeniul culturii ºi educaþiei persoanelor aparþinînd minoritãþi-
lor în mãsura în care aceasta are în vedere scopul legitim al întãririi relaþii-
lor culturale ºi este proporþional cu scopul propus.

Tratament special în alte domenii decît educaþia ºi cultura se poate
acorda doar în cazuri excepþionale, în mãsura în care acesta are în vedere
un scop legitim ºi este proporþional cu scopul propus.”

La sfîrºitul paragrafului, autorii formuleazã mai permisiv ºi creeazã o
„portiþã”. Care este scopul legitim, este iarãºi o chestiune de interpretare.
De exemplu, în mãsura în care poate fi acceptat ca fiind scop legitim faptul
cã pentru pãstrarea identitãþii este necesarã ºi bunãstarea materialã a per-
soanelor, pot fi considerate ca fiind scopuri legitime ºi alte facilitãþi, acorda-
te în alte domenii decît cele ale culturii ºi educaþiei. Dar analiza mai pro-
fundã a acestei problematici depãºeºte cadrul acestui articol.

Referitor la propunerile Comisiei de la Veneþia, poziþia Ungariei este cã
legea statutului nu trebuie modificatã ºi cã, de fapt, ea va intra în vigoare la
1 ianuarie 2002. Însã unele propuneri ale Comisiei pun sub semnul între-
bãrii cîteva paragrafe ale legii; aceste propuneri vor fi luate în considerare
de guvernul ungar la formularea decretelor de aplicare. Fireºte, este discu-
tabil dacã ar trebui modificatã legea sau este suficientã corectarea ei prin
decretele de aplicare, dar aceasta þine mai degrabã de domeniul luptei pen-
tru prestigiu în politica internã ºi externã.

Mai sus am spus cã legea, respectiv propunerile Comisiei de la Veneþia
pot deschide o nouã epocã în protecþia minoritãþilor. Cele din urmã vor
servi ca punct de referinþã în cele ce urmeazã. ªi trebuie sã afirmãm cã
propunerile depãºesc paradigmele din prezent de protecþie a minoritãþilor.
Numai aºa poate fi înþeleasã reacþia impulsivã a înaltului comisar al mino-
ritãþilor – pe care a avut-o în mod evident faþã de propunerile Comisiei de
la Veneþia.
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 Este greu de prezis ce efect va avea asupra stabilitãþii politice –

conceptul-cheie în protecþia europeanã a minoritãþilor –, dar, sub o formã
sau alta, pune sub semnul întrebãrii atitudinea de pînã acum faþã de pro-
blematica minoritãþilor. Interpretarea legii statutului ºi a propunerilor Co-
misiei de la Veneþia vor face obiectul unor dezbateri viitoare între Ungaria ºi
statele vecine, dar aceasta nu este o chestiune la fel de esenþialã precum
faptul cã principiul susþinerii minoritãþilor de peste hotare a devenit o
chestiune europeanã.
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