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JEL E N T t S

a Politikai Bizottságnak a nemzetiségi politika meg-
valósulásár61, a ne~zetiségi szövetségeK 1988-ban

tartandó kongresszusairól
(Alapanyag az előterjesztés tervezetéhez)

A Politikai Bizottság 1978. január 10-i határozatában hosszabb távra ki-
jelölte a gyakorlati nemzetiségi politika feladatait. Az Agitációs és
Propaganda Bizottság rendszeresen ellenőrzi a határozat végrehajtását.
A Politikai Bizottság 1983. március 1-i ülésén, a nemzetiségi szövetségek
kongresszusai előkészitésének folyamatában tájékozódott a nemzetiségi po-
litika megvalósulásáról, a nemzetiségi lakosság helyzetéről, ~egerősitet-
te az MSzMP ne~zetiségi politikájának föbb elveit, s a korábbi határozat-
ban foglalt hosszu távu feladatok időszerüségét. Ezt az áttekintést a nem-
zetiségi szövetségek 1988-ban esedékes kongresszusainak megrendezésén tul
az teszi indokolttá, hogy az utóbbi években mind belpolitikánk, mind nem-
zetközi kapcsolataink szempontjából nagymértékben megnőtt a ne~zetiségi
kérdés jelentosége.

x X X

1.) Az 1980-as népszámlálás alkalmával 47.716-an vallották magukat horvát,
• __ -.------------.-.----_~ ••• -'-._--'._---_. '.,__ "o __ ~. - -_ •••• _ •• _ ••

német, román, szerb, szlovák és szlovén nemzetiségünek és 84.478-an
nemzeti ség i anyanye 1vünek-:--É~--~--~~im--~-~n1970-~es-nép·számláiásko-r--meg

--- .. ------- •. -. - •• _. ~_. __ . __ ~. _'.0 __

103 ezer volt. A Központi Statisztikai Hivatalnak il népszémláláshoz
kapcsolódó 509, zönme l ezer lakosná l kisebb településeken elvégzett
vizsgálata 252 ezer nemzetiségi származ2su, a hazai nemzetiségek nyel-
vének és kulturájának ápolásában __érdekelt álla~polgárt mutatott ki.
A városok nemzetiségi lakosságát is figyelembe véve - itt a KSH vizs-
gálati módszere nem volt alkalmazható - az összlétszám 300-330 ezerre

~tehető. A nemzetiségi szövetségek az általuk képviselt lak9~sá9~zá-
..::....__ • __ .____ 'l..._ .. .------.

mát 400-450 ezerre becsülik .
.__ ._----_._.~---_._-- ---_._----------
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2.) A központi és területi párt-, állami és társadalmi szervek az elmult
öt évben is figyelemmel kisérték a nemzetiségi lakosság helyzetét,
erőfeszitéseket tettek az Alkotmányban biztositott jogainak érvénY2-

'~ sülése érdekében. A megyei pártbizottságok és tanácsok test~leti ülé-)~_t0":'~ seken határozták meg a területükön í döszerü nemzetiségpolitikai fel-
j:'-~~'~/;\adatokat, illetve ellenőrizték azok v~~~~ A határozatok több
~" 1-- megyében (Baranya, Bács-Kiskun, Pest) fölismerve az érintett települé-

sek községpolitikájának meghatározó szerepét a nemzetiségi politika
elveinek gyakorlati megvalósitásában, szorgalmazzák a nemzetiségi ér-
dekek megfogalmazásához a lakóhelyi demokrácia fórumrendszerének fej-
lesztését, a nemzetiségpoiitikai feladatok beépitését a községpoliti-
kába, és fokozzák a helyi vezet6k és vezető testületek felelosségét
a nemzetiségi politika végrehajtásában. Baranya megye Tanácsa az or-
szágban elsőként rendeletet alkotott il nemzetiségi egyenjoguság érvé-
nyesülésének elosegitésére. Ilyen célu tanácsrendelet megalkotására
elokészületek folynak Bács-Kiskun megyében is.

7

- ,
I

A nemzetiségi lakosság életkörülményeinek alakulása megegyezik az azo-
nos társadalmi réteghez tartozó magyarokéval. Tekintettel azcnban ar-
ra, hogy dönt6 többségük hátrányos helyzetü kistelepüléseken lakik,
életkörülményeik egészében rosszabbak a magyarokénál. Közéleti akti-------- --------

vitásuk j6. Képviseletük a párt- tanácii ~~ tár~adalmi testületekben
ar~nyait te~íntve megfelel a nemzetiségi kérdés politikai jelentősé-
gének, gya:<r-a~-~égis--g-ondotokoz----elsosorban-kÓzség i és város i sz in-

-ten""- a sajátos nemzetiségi érdekek képviseletének vállalása, a kép-
------.-,

viselet minősége. Jelentős elorelépés, hogya legutóbbi választások---------_.során a nemzetiségek képviselőiket az országos listán küldh2tték a
parlamentbe.

A neqyék és az egyes iilegy~:~eD__bJ?lQI az érintett települések között~------------- -- - - ------------------------ - - -- -

számottevő.különbsége~ tapasztclhatók a nemzetiségi kérdés kezelésé-
nek szinvonal§ban. A ~2mzetiségi lakosság dönt5 t5jj=~;~ m: is falun
él, ezért sokak szeméoen a nemzetiségi keroés leszükitetten, a falu,
ezen belül is a falusi müvelődés egyik sajátos problémájaként jelenik
meg.
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,---.

Erőte ljes a falk lór__~TJ_~~~it _~Q~éppontba _áIIító r:,E:Qdezvénycentrikus------------- . "- _----- .._ _--.~--.-
megközelités. Ma is érzékelhető kampányszerüség és formális jelleg
-;nemzetls'égpolitikai gyakorlatban. Olyan hibás szemléletr6l van szó ,
amely önigazolásként legtöbbször a nemzetiségi lakosság alacsony szá-
mára és fej letlen öntUdatára hivatkozik. Ennek-a-feTfőg~~-~ak ~ cár;=---

-_._--- .._---- ..-.---.-.--- .. - -- _ .. -_. -~-_._--------- ----------
latát adja pl. a kevés nemzetiségi lakosu Zala megye elismerésre mél-
------------------------_._-------------- .....- ---- .. _ .._._---- -------_.- ..

tó mun~ája. Figyelmet érdemel a nemzetiségi politika által§nos elvei-
- ------ •......_.-- -

nek formális igenelése és a megval6sitást szolgáló intézkedéseket fe-
leslegesnek, tulzónak minGsitő nézetek ellentmondása. Az utóbbi idő-
ben a gyakorlati nemzetiségpolitikának egyre gyakrabban kell szembe-
néznie a gazdasági gondokra is hivatkozó ellenállással. Miközben te-
hát hazánkban sértetlen a nemzetiségiek állampolgári egyenjogusága,
jobbára csak esetlegesen érvényesül az a megkülönböztetett figyelem
a gyakorlati nemzetiségpolitikában, amely következetes intézkedések-
kel hatásosan ellensulyozná a kisebbségi helyzetből fakadó hátrányo-
kat.

3.) Az elmult öt évben sokat fejlödtek a ne~zetiségi szövetségek. A koráb-
..--------_._--"ban ink&bb csak a kulturális szférára korlátozódó_tevékenységük jelen-

tosen kiszélesedett, a nemzetiségek kollektiv érdekeinek képviselete----- --------- .'- ."." ---- - -'- - -- ..-- ." -- .

irányában fejlődik, s 'a nemzetiségi politikának a korábbinál átfogóbb,
-----,. -- ... ,.

a társadalompolitika részeként való értelmezése irányában hat. Együtt-
müködési megáilapodásuk van több megye tanácsával, kiépitették kapcso----,-,-- ,--------_ .. -,--"- , " ',,,

lataikat a jelentosebb számban nemzetiségieket foglalkoztató ter~elo- . -'-':':" .-_ .•.•. --- -- .

,e~y~égekkel (pl. a _T~l segitségével a téeszekkel), ~gyre inkább része-
seivé válnak nemzetközi kapcsolataink alakitásának Csehszlovákiával,
------- -- ...._---._--

Jugoszl~vi~val, az MDK-val, Ausztri~val és az NSzK-val. A Hazafias
i~éPfronT36 mozgalmi" ke-retet-n'Yl.i-h---filunTITukh'oz,"-~~i~ány;~ó--;iÜ-~~IGdé-
si Hinisztériur.lpedig önkorlátozásával jelentő-~~~ ~egnöve-lt-e--onáiló-

,,_-- ~ •• _._. ----O" .-------- •• ---.- - "0. ._ __ •• _. _

ságukat, a korábbi direkt irányitást a törvényességi felügyeletre re-•. - --_. __ ...

dukálta és munkájuk támogatására változtatta. ~ejlödött e9yes"szövet-
ségek belsO szervezete. Létrehoztá~ néhány megyében a választmányi
t~~egyei csoportjait. (i3a~-~';;á~~-délSzTáv és -anemef,-Bács-
- --"Kiskun és Pest megyében, a délszláv, anémet és a szlovák, Vas megyé-
ben a szlovén választmányi tagokból.) Ezek a nemzetiségi lakosság
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érdekeit képvisel5 testületekként mUködnek és segitik a ne~zetiségpo-
litikai feladatok területi megvalósitását. Továbbra sem alakultak ki
azonban a sajátos igények megfogalmazására alkalmas helyi szervek,

---- -·-------------------_._ .. _~ ...• ,,_....•,__~~_.__ .__...'_.H_" ~,_.~--.--------- -- .. ~- ..~.. ,~- ..-.--, ..------ .

fórumok. Ezek hiányában a nemzetiségi lakosság érdekei képviseletét---gyakran a'-lakó-h~iyé-n-lsá si6;TetSegek-tisztségvi-seI5Ú~öi ,kÖzpont i
-app a rÚusá"fól'-'-Tgény iT~' --~----------------
.-- -------------- ...

A nemzetiségpolitikai feladatok intézményesitettségének alacsony fo-
kából, illetve abból a tényb61, hogy ezeknek a tennivalóknak nagy ré-
sze nem épült be szervesen a községpolitikai feladatrendszerbe, kö-
vetkezik, hogy sok helyütt a szövetségektöl várják el ezek ellatását.
E feladatáthárit6 magatartás mellett figyelmet érdemel a szövetségek
- nemzetiségi politikánkkal egyezö irányu - törekvéseivel szemben
helyi szinten gyakran megnyilvánuló értetlenség is .

..---------_. ----------

Célszerü, hogy a nemzetiségi szövetségek kongresszusaikon döntéseket, .
, i hozzanak saját szervezetük továbbfejlesztésér61.

4.) A korábbi idöszakhoz képest lelassult a két- illetve több nyelvü fel--- .. -- --- ._--------.----- ... _--. .iratok használatának terjedése és a legtöbb helyütt k_öYetke4..e.tL~na._-----_.-_. - ._-.- .--_.--' - - ~--'---
felir_~thasz-n~lat. (Pl: az í ntéznényt jelző tábla kétnyelvü, az egyéb
feliratok azonban nem.) Altalában is elmondható, hogy a nyelvi egyen-
joguság kifejeződése reprezentativ jellegü, jobbára ünnepi al~al~akra
korlátozódi~. So~szor különleges - és nemzetiségiek szJmára örömteli -
eseménynek számit, ha zárszámadáson vagy falugyülésen - Táltalába~a
sz_~v~~sé~e~~_~p_~_i~.~löi- n~~2:~~_~__~~gi nyelven sz ó lnak a je lenl évökhöz .
Hiányzik u helyi nemzetiségi vezetők példamutatása. Igya hivatalos

.. -- -_." ~.... -.-- ---.-. - . - - . .•. -. ---
fórumokon a nemzetiségi nye1..Y_has.?Il_~latelvesziti természetességét,
.. - ._------- .._--, _.-- .. -------- .._.- _ _.-- --'.----- -------- -------- - - "-- - -- ---- .-._--- _. ------------- .-----

formálissá, demonstrativvá válik, amit az érintettek nem egyszer meg-'-- ------~._--------------.--------

különböztető jellegünek is éreznek. Számos más tényezo mellett ennek
--------- ..."-- ._------_ .... "- -----------is szerepe van a gyorsuló nyelvvesztésben.

5. ) A nemzetiségi nyelvek átörökitése, az azonosságtudatot megalaoozó mü-- _. .----_. ----_._---
v,~tség fej lesztése, növekvő követelményeket támaszt az
szemben.

oktatással

--------
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A nemzetiségi oktatAs kialakult rendszere ezeknek a követelményeknek.
nem tud megfelelni.A nemzetiségi iskolák 92 %-a az anyanyelvet cs~~~ -- - ---~--_..~...-. -' ... "'- -..

fakultativ tantárgyként oktatja 55.786 tanuló számára. CsuDán 3031--- ---nemzetiségi tanuló jár olyan iskolába, ahol a tanitás hagyo~ányosan
kétnyelvü.

Az utóbbi tipusba zömmel olyan iSKolák tartoznak, amelyek ~ellett diák-
otthonok is mükbdnek - ezt a nemzetiségek szorvány jellege teszi indo-
kolttá - és az egész országból, illetve több megyébol vesznek fel ~a-
nul6kat. A nérnet nemzetiség ilyen iskolAval nem rendelkezik.
Eközponti szerepü intézmények közül többnek sikerült az utóbbi 10 év-
ben a körülményein javitani. Ebben az ötéves tervben vArhatóan a Müve-~----------------_._._-_ ..,_ .. --_.__ .--_.~-----'----.- ._._._. -- ._--

15dési Minisztérium megkezdi a budapesti szerb-horvát nyelvü iskola
40 ••••• • •••••• __ •••••• - •• __ ._ __ _ •• _. •• _ ••••• • __ ". __ ".,_ •

~s diá~~_~!:_~~~felujitásá~. Hiányoznak az eszközök a budapesti szlovák
iSKola és diákotthon uj épületének és négy német nyelvü intézménynek
a tervezett felépitéséhez.

Mindkét feladat rendkivül sürget5. A MOve13dési Minisztériu~nak poli-
tikai támogatásra van szüksége a beruh~zások fedezeténe~ megszerzésé-
hez. Hazai források nélkOl nem számolhatunk anémet nyelvO iskolák
felépitéséhez az NSzK részérGI nyilatkozatban kilátásba helyzett anya-
gi támogatással sem.

A NOve16dési Minisztérium, annak érdekében, hogy az oktat§s jobban
meg tudjon felelni a vele szemben támasztott követelményeknek, progra-
mot dolgozott ki a nemzetiségi nyelvet tantárgyként oktató iskolák
egy részének kéttannyelvü iskolává fejlesztésére. Jelenleg 32 általá-

-:: •. -~._-_._.---"'- ---_._--------._-------- .. - -
nos iskolában folyik ilyen fejlesztő munka, amit a korábbinál inten-

- •. _---- o ----,.. -~ -

zivebb óvodai nyelvi nevelés alapoz meg .
._----------'---~- -_ •._-_ _- '._ ..,.-

Azokban az isk.o.lákban.~lLoJ._él:__nemzet í ségi nye_Iy~_ttová~~~r_~_~_s__f~~~ta-
tivan oktatják, a nemzetiségi szövetségek kérik a nyelv kötelezG, a --..--_.__ .- ..~--,-----_._--------_._ ..__._.__ ."--------~-------_.-_._---,_ .•.._-_.~,._._.-.. - .•..•.........• ,,, .•....... ,, ... -_._.,

többivel egyenrangu tantárgyként való oktatását. Lehetséges megoldás-
•.. ". --'"--0_-._ •. _ ._ .. _. .. "._ ." '.'_," ._0 .. "_. "•. __ . _p_ - . . . __._ .•-_.- .- ---" --.-'.,. ---

ként az orosz és el nemzetiségi nyel v közöttLköteL~?Y __vál.~~~_~.~si_Je- ..
hetGség megval6sitását szorgalm~zzAK~
A pedagóguskéözés-f~-jl-esztés~ a '<étnye 1vü oktatás :<:ö'/2tel:::énj'2inek
megfele15en néhány helyen rnegkezd5dött.
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Mind a közoktat~s, mind a pedagógusképzés és továbbképzés rejlesztése
terén céltudatosan épiteni kivánunk az államközi együttmüködésben rej-

---~-_._-~..•._.--_ .._------------- .
lő szakmai lehetőségekre. Tovább folytatjuk a nemzetiségi szakértelmi-
. -- .'.. - .._--_ ..-----------ség képzését a külföldi felsőoktatási intézményekben.

Az Agitációs és Propaganda Bizottság 1987. október 13-i ül§sén foglal-
kozott a nemzetiségi oktatás helyzetével és állást foglalt a további
feladatokról.

A közmüvelődésnek továbbra is fő feladata a nemzetiségiek körében az
- •• ----- •••• -.-'-'. __ ._ •• ' ~._- - -.-. -- -- k~. __ • __ ~__ _. ._. •• _

anyanyelvü kultura fejlesztése. Változatlanul élénk a hagyományokat- .__ ._-----_.--~--_._-
ápoló müvelődési közösségek tevékenysége, bár - elsősarban a kisebb
településeken - szaporodó gond, hogyafenntartók szükös 2nyagi lehetö-
~égei-,_,,~x~~ran_~ !~ta~!ó hiányaffiTa-ttmegyU'tte-sek-'S;ün'~-~-k~lleg-:--vag-yd'
torpan meg igéretesen induló munkájuk. Van már példa önfenntartó mü-._---.._._----_. -_.'-'--'-_. _._- ,.- --

velbdési közösségek létrejöttére is (elsősorban a németek ~örében),
.•__ .---~---------------- ._.-

a nemzetiségi kultura ápol~sában azonban az önfinanszirozás elvének
érvényesülése csak hosszabb távon várható, a akkor sem teljes körüen.
Tartós és következetes állami támogatásra szorul mind az a~atőr müvé-
;~~t'i'~~ozgalom: -~i-~dazanyanye ivÜ'kÖnyvk iadás, a hagYOí:1ányo~kultu-

.• --- .•.- _.-.,. -- "-_._--- _ .. - -.. __ _--.--_._- - -_ ..-_ _._.

rális értékek feltárása, feldolgozása és a közösségekhez való vissza-
juttatása.

" •.•. ' -1

Az elmult öt évben nekilendült majd megtorpant a hazai nenzetiségek
viszonyait feltáró Kutatás. Ered~ényeihez tartozik, hogy K~let-Közép

••••• - __ o - __ o • • __

Európában páratlan nemzetközi együttmOködéssel szociológiai vizsgálat
-". _.-.-. --~- o _. • •

ri foly~egy magyarországi sz~?vén és egy szlovéniai magyar településen.
~~-) A feltárt anyagot a magyar és szlovén kutatók közös kiadv~nyban tették

köz zé , !J~~~,~~ókut atás í együttmOködés alakul t ki egy horvá: tudományos
intézett~l is. A kutató munka jövőjét elbizonytalanitja, hogy nincs az'- ._--'Országos Sz écnényí Könyvtár magyarságkutat6'-csoportj áénoz hason ióan ki-
épitett intézménye, szOkös kutatói kapacitása fejlodésének pedig határt
szab a bizonytalan anyagi háttér.
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6.) A nemzetiségi nyelvü tömegtájékoztatds korábban kialakult strukturája
----~,-,-,-,-----:az elmult öt évben .szerény mérték_~~~_~?V_ü~~.A szövetségek heti lapjai

ugyanis évente 2-4 alkalommal irodalmi melléklettel jelennek meg.-_._.~----------------- '---------. ---_._._-" ..-_.-

~z ~_~__!_?}xafl!~_~_~-~-~~~_!__ö~~119_!_r~?él)-m_!__f?J.X?t!~~tá, vagy alr.1an~~~_~~_
kivánják fejlesztenj. A nemzetiségi nyelvü rádió és a külö~ösen nép-

, ...--
szerü ~el~vizió adásainak időtartama az országos adókon rendkivül rö-
vid, a televizióé mindössze havi 30 perc és ennek ismétlése,továbbá--heti 5 perc hirösszefoglaló.
A gyakoribb adás, illetve az adásid5 növelése jogos igénye a nemzeti------ - _ '. ~,., .. ,-.

ségi lakosságnak.

Javult a magyar nyelvü tömegtájékoztatás nemzetiségpolitikai munkája.
-TÖbb az elemző-,--a--g~ndokatis feltáró cikk az utóbbi években, r:léhá~y
lap szerkesztőségében egy-egy munkatárs állandó feladatává tették,
hogya nemzetiségi k§rdéssel foglalkozzék. Ezek az ujságir6k megfele-
lő szakszerüséggel és politikai felkészültséggel látják el feladatu-
kat. Ez azonban még távolról sem mondható általánosnak.

7.} Az e18ult öt évben tovább fokozódott a nemzetközi érdeklődés a hazánk-
ban érvényesü15 nemzetiségi politika iránt. A legélénkebb az NSzK-ban
és néhány északi álla~ban, de olyan szocialista országból (Lengyelor-
szág) is növekedett az érdeklődés, amely a területén ne~ tart számon
nemzetiségeket. Törekvéseinket általában pozitivan értékelik. A kJl-

... -----_.--- - - -"földi közvélemény informáltsága azonban többnyire alacsony színtü,
egy idejétmult Magyarország-képen alapSZik. Szükséges, hogy világnyel-.-_ .. ----------- _." .. -

.vek~~ m~2t~)~~.!~_?_~~n~_~gy_szinvonalas kiadványt (pl. t anulmányqyüj te-
ményt), amely hiteles k~pet ad nemzetis~gi politik~nkról, a nemzeti-
ségek mai helyzetéről.

A magyarorsz2gi nemzetisegeket is érintő nemzetközi kapcsolataink tö-
rekvéseink ellenére egye~tlenül alakulnak. Hagyományosan gazdag tar-
t e lrau ilZegyüttmüködésünk Jugoszlávi5val..
A diákcserétől, a pedag6gusképzésen és továbbképzésen - az együttes -
és sZJkembercserén át a nemzetiségek 11elyzetének közös kutattsáig szá-
mos területet felölel.
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A jugoszláv magatartás tartós eleme a magyarországi délszlávokat se-
gitó együtt~üködés készsége mellett saját nemzetiségpolitikájuk föl-
-------
értékelése és a hazai dél szlávok helyzetének visszafogott kritikája. --
HosszabJ távon vizsgálva kiegyensulyozottnak nevezhető együttmüködé-
sünk Csehszlovákiával. Az államközi munKaterv ebben a relációban is
számos lehet6séget rögzit, de ezek témagazdagsága elmarad a jugosz-
lávtói. Az utóbbi öt évben alakult ki közvetlenebb együttmüködés a
Magyarországi Szlovákok Demokratikus Szövetsége és a i1atica slovens-
ka között. A kapcsolatok fejlesztésére irányuló kezdeményezéseinket
a csehszlovák fél kölcsönösségi igényeinktöl tartva több-kevesebb
rugalmatlansággal és gyakorlati nemzetiségpolitikánk bizonyos elemei-
nek (pl. az oktatásnak) a birálatával fogadja.

EgyüttmüködésUnket az ;jD~-val ~llamközi munkaterv rögziti. Partnereink
készséggel tesznek eleget a magyarországi németek érdekeit szolgáló
kéréseinknek, de nem kezdeményezik az együttmüködés bovitését. Szoros
kapcsolat alakult ki a hazai nemzetiségi szövetségek és az iJDK-beli
szorb Domowina között. Az NDK a - bár készséges partner - kevés érdek-
lodést tanusit a magyarországi németek iránt.

Az tlSzK és Ausztria élénk érdeklődése a német nemzetiség helyzete i-
ránt magasszintü, anyagi eszközöket is mozgósitó együttmUködési kész-
séggel párosul. Az NSzK 1988-ban 2 millió márkát fordit a német nem-
zetiség kulturális lehet6ségeinek és a német nyelv oktatás ának fej-
lesztésére hazánkban. 1989-t61 várhatóan a nemzetiségi iskolák fel-
épitését is támogatja.

Romániával az együttmüködés a magyarországi rOnJJnokat illetően is a
teljes leépUlés tendenciáját mutatja. A Magyarországi Románok Demok-
r~i:(us Szövetsége ezért szeretne kapcsolatba lépni más országok pl.
Jugoszlávia román nemzetiségévei.

x X X

,: -' .: '~:.....
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A gyakorlati nemzetiségpolitikáért felelős központi és területi szervek
erbfeszitései ellenére nincs jelentős előrehaladás a ne~zetiségi lakos-
ság azonosság-tudatának~er6södésében, anyanyelvhasználatának, sajátos
ku l~tilj ánakfe]T5Gésében. Látnunk kell- ebben-az-obj eÚTv--tÖrténe lm(~
•.. - ~~------_~ __ . r. ------ .. -~---------

társadalmi és etnikai folyamatokon kivül egyebek között az alábbi té-
~yezők szerepét is:-------------

A nemzetiségi kérdés jogi szabályozása nem kellően következetes és
rendszerezett;---------

Az Alkotmány VII. fejezetében, az állampolgárok alapvető egyenl jo-
gai és kötelezettségei körében rendelkezik a nemzetiségiekr51.
Ez elfedi, illetve vitathatóvá teszi azt a tényt, hogy az Alkotmány- ",- - - ------_ .._ •._----------- ..... -. -_ ..------ . -'. - - •.-- -
e fejezet 61.§.3. bekezdésében a nemzetiségek számára kollektiv jo-
• ------------------ •• ---.-- ••• ", ---'0 o.. _ - -,---" ••••• - ----',_._... "0 _.. _. _.' •..... ·•. 0··_ ",. - o, -- . __ •• _ •. ••.• __ '_""' ••••

gokat is m~gcil1~m.it~Sulyosabb gond, hQlli'_következetlen az Alkotmány
.,...•_---_._-,.. _-.--, .'-'- >- -- ---_.-

e vonatkozásu rendelkezéseinek lebontása a törvényekben. jogrendsze---- .~-- _.-._.-._-- .-... .~..-

rünkb~ beépultek a nemzeti kisebbségek passziv védelmét szolgáló (pl.
__ - - •..• _. ._' •. _ •. - .. ~.,,-_.-----_ •.••• -_ •. ,,,,.0,. u_. ...._.•._., __."..• __ ",.,_.,.. __ ",0.' .. __._~.'.'~_

a faji, nemzeti megkülönböztetést tiltó, a törvény és a hatóságok
-- ••• ------- o - o

előtti anyanyelvhasználatot lehetövé tévő) rendelkezések. Az aktiv----_.,_ .._-_. --_ .. __ .--- -- .. . ----- -
kisebbségvédelem talaján álló, tehát támogató jellegü nemzetiség~o~. _... _.. - -_._'" .. -._-"_., .. - _._._---- ... . ..

litikánk elveinek érvéoye5.Hését szolgáló szabályok azonban vagy tul
__ • __ ~ .---.- -- - ------ •• __ • _. __ •••• 0 __ .0 _ • ._.._ •

általánosan fogalmazottak (pl: a tanács tevékenysége során érvény re•..
juttatja a nemzetiségek jogait. 1971. évi I.törvény a tanácsokról
9.§.(1) al), vagy - a müvelödést szabályzó törvények kivételével -
nagyrészt hiányoznak is. ~~ik pl. - megint csak a müvelődés ki-r --- ~ . -_._-_._- ..
vételévei - az állami (irányitói) felelősség konkretizálása a nemze-

, ._. . ... ~. .·.·-'_·_ .. _._r._·"·_

tiségi politika ~egvalósitásáért, illetve csak jogrendszeri összerug----~---------------------gésekbol olvasható ki a nemzetiségek egyesülési joga, tehát a nemze-
tiségi szövetségek müködésének jogszabályi feltétele, ez is csupán
mint kulturális tevékenység végzése céljából való egyesülési jog.

- ;~emzetiségi po í í t íkánk elveinek xövetkezet len tükröződése a jogrendszer-
J2n a ne~zetiségpolitiKai feladatok végrehajtásáért is felelős intézmény-
rendszer müködésének esetlegességében csapódik le. Ennek jele például,
hogy:

a qyakor 1at í nemzeti S,2'dPolitikában ~ íi1E~Slengedhetöbbnél.nacyoco a
szubjektiv tényezőnek, a nemzetiségi kérdéshez a vezetők ja vagy-------_ .._- ----_.----- -------_ ... -

rossz viszonyának a szerepe;
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lehetséges - és a nemzetiségi kérdéshez való pozitiv viszonyesetén
is gyakori -, hogyanemzetiségspecifikus feladatokat ne alapfeladat-
ként, hanem járulékos, többletforrást igénylö tennivaióként kezeljék,
és csak ennek birtokában oldják meg.

Ezért nemzetiségi po l í t ikénk alapelveiből következően, és f í qyel emne l arra,
hogya nemzetiségi l,érdés hazai kezelése befolyásolja a környező országok-
hoz fUződ6 kapcsolatainkat és a Magyar Népköztársaság nemzetközi megítélését,
a társadalom politikai rendszerének korszerUsitési folyamatába ágyazottan
~eg kell ujitanunk nemzetiségpolitikai gyakorlatun~at is.

Felhasználva az Országgyülésben kezdeményezett nemzetiségi torvény kidol-
gozását és az Alkotmány módositását, jogrendszerünkben maradéktalanul ér-
vényre kell juttatni nemzetiségi politikánk lenini elveit.

Meg kell oldani a kisebbségpolitikai munka állami irányitását és koordiná-
. -~---------_._.---
lását központi szinten és az igazgatás vertikumának egészében.

Tekintettel arra, hogy alapvető alkotmányos jogok érvényesüléséről van
szó, célszerü lenne a központi irányitást, illetve az állami szervek-- .---. -_ .._-.---- _._-----_.-- --- --~- ._- -----_.- -- --"- ------ ". ---
.~özötti _~oo_.!.'di~~~l~J:é_~~ __ellené5rzést parlamenti bizottsághoz kötni

_._-------~----~-,----------- - -------~ ----és egy kislétszLmu ap~arátussal biztositani, a tanácsoknál a kisebb-
,rségpolitikai fel adatokat a tár~_~9al;~~iJiit-i~~T'-~riu~~~a'foly-~matb;-=-kü~

- - . --------------- --_. __ ..------ _.--- ----- - -,------- - - -

lön felelősséggel - integrálni.

Rendezni kell a nemzetiségi szövetségeknek mint társadalmi szervezeteknek
"'3ogi--stát~-;;át-,-"-t-ö~~é~;~~;égi--f~lUgy~l~tét~--biztos-it~~~ hog~--~l;-~6l f;l-- --.-- ----------------------- --_._---------".épülö, tényleges érdekképviseleti szervezetekké válhassanak, létrehozhas-._--------~----_ .._---_ .._-- ~------_.'. ..._-

sák a döntéshozatali szinteknek partnerként megfelel6 szerveiket.

A kisebbségi politika gya~orlatának eredményes befolyásolása érdekében a
tervezés és költségvetés reformja keretében meg kell vizsgálni - egy hosszabb,
át~eneti idGsza~ra - központi és megyei kisebbségpolitikai pénzalapOk lét-

Budapas t , EC8. .nárc ius 20.
___A:, //~.
(ir .ís~a;~~F~~-n~) <,


