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Kaj je Okvirna konvencija za varstvo
narodnih manjšin?

Okvirna konvencija, ki je za�ela veljati
1. februarja 1998, je ena najcelovitej�ih
meddr�avnih pogodb za varstvo pravic
pripadnikov narodnih manj�in. Pogodbenice te
konvencije se zavezujejo, da bodo uveljavljale
popolno in  dejansko enakopravnost pripadnikov
manj�in na vseh podro�jih gospodarskega,
dru�benega, politi�nega in kulturnega �ivljenja
in hkrati ustvarjale razmere, ki jim bodo
omogo�ale izra�ati, ohranjati in razvijati svojo
kulturo in identiteto.

Zakaj se imenuje “okvirna” konvencija?

Beseda �okvirna� ponazarja celoten obseg
dolo�b te konvencije, ki jih morajo dr�ave s svojo
notranjo zakonodajo in ustrezno vladno politiko
prevzeti glede na posebne razmere v svoji dr�avi.
Konvencija pa zato pravno nikakor ni ni� manj
zavezujo�a.

Kakšne obveznosti prevzamejo države
pogodbenice, ko ratificirajo okvirno
konvencijo?

Dolo�be okvirne konvencije urejajo celo
vrsto zadev, med drugim:
� prepoved diskriminacije;
� uveljavitev dejanske enakosti;
� spodbujanje razmer, ki pripadnikom narodnih

manj�in omogo�ajo la�je ohranjanje in razvoj
njihove kulture, vere, jezika in obi�ajev;

� svobodo mirnega zborovanja, zdru�evanja,
izra�anja, mi�ljenja, vesti in veroizpovedi;

� dostop do medijev in njihovo uporabo;
� jezikovne svobo��ine:
� uporabo manj�inskega jezika v zasebnem in

javnem �ivljenju ter njegovo uporabo pred up-
ravnimi organi;

� uporabo svojega priimka in imena v manj�in-
skem jeziku;

� objavljanje informacij zasebne narave v man-
j�inskem jeziku;

� krajevna imena in topografski znaki v man-
j�inskem jeziku;

� izobra�evanje:
� u�enje in pou�evanje v manj�inskem jeziku;
� svobodno ustanavljanje izobra�evalnih zavodov;

� �ezmejne stike;
� mednarodno in �ezmejno sodelovanje;
� sodelovanje v gospodarskem, kulturnem in

dru�benem �ivljenju;
� sodelovanje v javnem �ivljenju;
� prepoved prisilne asimilacije.
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Spletna stran: http://www.coe.int/minorities/.

Spletna stran vsebuje zadnje informacije in
dokumentacijo o razli�nih dejavnostih sekretariata
okvirne konvencije. To so med drugim:
� najnovej�a sporo�ila o spremljanju in nadzo-

rovanju izvajanja okvirne konvencije;
� temeljna pravna besedila;
� javna poro�ila in mnenja, pripravljena v

procesu spremljanja in nadzorovanja, kot so
resolucije Odbora ministrov, mnenja svetoval-
nega odbora in poro�ila dr�av;

� opisi teko�ih aktivnosti sodelovanja; projekti
pakta stabilnosti in razvoj meddr�avnih doga-
janj;

� povezave na spletne strani, ki obravnavajo
varstvo pripadnikov narodnih manj�in.
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Kaj je narodna manjšina?

Okvirna konvencija ne vsebuje
opredelitve pojma �narodne manj�ine�, ker se
vse dr�ave �lanice Sveta Evrope niso
sporazumele o enotni opredelitvi tega pojma.
Vsaka pogodbenica okvirne konvencije zato
lahko sama presodi, za katere skupine na
njenem ozemlju se ta konvencija uporablja.
Izbrati pa jih mora v dobri veri in v skladu s
splo�nimi na�eli mednarodnega prava in
temeljnimi na�eli, navedenimi v 3. �lenu
okvirne konvencije.

To vpra�anje prou�uje svetovalni odbor za
okvirno konvencijo. Ta dosledno poudarja, da
izvajanje okvirne konvencije ne bi smelo biti vir
samovoljnega in neupravi�enega razlikovanja.

Stali��e svetovalnega odbora je, da
okvirna konvencija ni akt, ki zagotavlja �vse
ali ni�".  Svetovalni odbor zato glede skupin, ki
jih zajema okvirna konvencija, obravnava vsak
�len posebej in pri tem priznava, da je nekatere
�lene konvencije mogo�e uporabiti za ve�
skupin kot druge.

Tako na primer 6. �len o strpnosti in
medkulturnem dialogu po svoji vsebini
omogo�a vklju�evanje veliko ve�jega �tevila
skupin kot drugi odstavek 10. �lena, ki se
nana�a na uporabo jezika v zvezi z organi
javne uprave.

Za nekatere osebe zato lahko veljajo
nekateri �leni konvencije, ne pa nujno vsi.

Kdo odlo�a o tem, ali je posameznik
pripadnik narodne manjšine?

Posamezniki se lahko svobodno odlo�ajo, ali
�elijo biti obravnavani kot pripadniki narodne
manj�ine.

To pa ne pomeni, da lahko vsakdo samovoljno
izbira pripadnost kateri koli narodni manj�ini.
Posameznikova izbira mora temeljiti na objektivnih
merilih, povezanih z njegovo identiteto, kot so jezik,
veroizpoved in kultura.

Kako se spremlja in nadzoruje ravnanje
države v skladu s konvencijo?

Kdo je odgovoren za spremljanje
in nadzorovanje?

Odbor ministrov in svetovalni odbor, ki ga
sestavljajo neodvisni izvedenci, se oba vklju�ujeta v
spremljanje in nadzorovanje izvajanja okvirne
konvencije.

Od kod informacije za spremljanje in
nadzorovanje?

Na podlagi sistema poro�anja, mora vsaka
dr�ava predlo�iti prvo poro�ilu o izvajanju
konvencije v enem letu, potem ko je konvencija
zanjo za�ela veljati, nato pa dodatna poro�ila vsakih
pet let ali na posebno zahtevo Odbora ministrov.
Kadar so potrebne posebne dodatne informacije,
po�lje svetovalni odbor dr�avam tudi pisne
vpra�alnike.

V sestavljanje poro�il so pogosto vklju�ena
posvetovanja z manj�inskimi in nevladnimi
organizacijami, ki jih svetovalni odbor spodbuja, da
mu po�iljajo tudi svoja poro�ila ali informacije.

Vsa poro�ila prou�i Svetovalni odbor, ki si pri
tem pomaga tudi z zelo razli�nimi viri informacij iz
dr�avnih in nedr�avnih krogov. Svetovalni odbor se
pogosto odloca tudi za obiske v posameznih
dr�avah, kjer se sre�a z vladnimi uradniki,
parlamentarci, predstavniki manj�in, nevladnimi
organizacijami, posebnimi organizacijami in
drugimi pomembnimi sogovorniki.

Kaj se zgodi, potem ko je svetovalni odbor
pripravil svojo oceno stanja?

Ko prou�i poro�ilo posamezne dr�ave, sprejme
svetovalni odbor mnenje, ki ga po�lje zadevni
dr�avi, tako da ima ta mo�nost dati na mnenje svoje
pripombe. Dr�ave lahko �e na tej stopnji objavijo
mnenje svetovalnega odbora in mnoge dr�ave so to
mo�nost tudi �e izkoristile. Ko dr�ave pogodbenice
konvencije pripravljajo svoj odgovor na izdano
mnenje, se lahko ponovno posvetujejo z manj�ino in
nevladnimi organizacijami.

Nato Odbor ministrov sprejme resolucijo, ki
vsebuje sklepne ugotovitve in priporo�ila dr�avi v
zvezi z izvajanjem okvirne konvencije. Resolucija se
objavi skupaj s pripombami dr�ave pogodbenice in
mnenjem svetovalnega odbora, �e to ni bilo �e prej
objavljeno.

Kakšni so nadaljnji ukrepi?
Svetovalni odbor pozove vlade dr�av, da ga

redno obve��ajo o ukrepih, ki so jih sprejele na
podlagi ugotovitev procesa spremljanja in
nadziranja. Svetovalni odbor spodbuja �irok krog
dejavnikov v dr�avi, da se vklju�ujejo v nadaljnje
aktivnosti in vsak po svoje pripomorejo k
u�inkovitej�emu izvajanje konvencije.Manjšinske
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