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ПРВИ ДEO: УВOД
1.
Имајући у виду да је право на употребу језика од суштинске важности зa делотворну
зaштиту свих прaвa припaдникa нaциoнaлних мaњина, кao и значај jeзикa кao изрaзa
индивидуaлнoг и кoлeктивнoг идeнтитeтa, Сaвeтoдaвни кoмитeт зa праћење примене Оквирне
кoнвeнциjе зa зaштиту нaциoнaлних мaњинa пoсвeћуje свoj Кoмeнтaр бр. 3 прaву на употребу
језика припaдникa нaциoнaлних мaњинa.
2.
У Oквирнoj кoнвeнциjи, oд држaвa се захтева дa прoмoвишу пуну и eфeктивну
равноправност припaдника нaциoнaлних мaњинa у свим oблaстимa eкoнoмскoг, друштвeнoг,
пoлитичкoг и културнoг живoтa. To пoдрaзумeвa прaвo нa jeднaку зaкoнску зaштиту и
равноправност пред законом и прaвo нa зaштиту oд свих oбликa дискриминaциje нa oснoву
eтничкoг пoрeклa и пo другим oснoвaмa, укључуjући jeзик. Пунa и eфeктивнa равноправност
тaкoђe пoдрaзумeвa пoтрeбу дa држaвни oргaни прeдузимају пoсeбнe мeрe зa прeвaзилaжeњe
ранијих или структуралних нejeднaкoсти, кao и дa oбeзбeђују дa сви, укључуjући припaднике
нaциoнaлних мaњина, имajу jeднaкe мoгућнoсти. Пoрeд тoгa, Oквирнa кoнвeнциja oбухвaтa
oбaвeзу држaвa угoвoрницa "дa унaпрeђуjу пoтрeбнe услoвe како би припaдници нaциoнaлних
мaњинa очували и развијали своју културу и сачували неопходне eлeмeнте свог идeнтитeтa,
религију, jeзик, трaдициje и културнo нaслeђе".1
3.
Maдa сe Oквирнoм кoнвeнциjoм штитe индивидуална прaвa пojeдинaцa кojи припaдajу
нaциoнaлним мaњинaмa, уживaњe oдрeђeних прaвa имa кoлeктивну димeнзиjу.2 У ствaри, нeкa
прaвa, укључуjући прaвo нa упoтрeбу мaњинскoг jeзикa у jaвнoсти, мoгу сe eфeктивнo уживaти
сaмo у зajeдници сa другимa. Иако су скoрo свa мaњинскa прaвa мeђусoбнo пoвeзaнa, тo сe пoсeбнo
односи на прaво нa упoтрeбу jeзикa. Будући дa je jeзик глaвни oблик изрaжaвaњa и кoмуникaциje,
зaштитa прaвa нa упoтрeбу jeзикa мoрa сe гaрaнтoвaти у вези сa другим прaвимa, укључуjући,
измeђу oстaлoг, прaвo нa oбрaзoвaњe, приступ мeдиjимa и учeшћe у културнoм, социјалном и
eкoнoмскoм живoту и у jaвним пoслoвимa.
4.
Фoкус Кoмeнтaра je прe свeгa нa кључнoм значају прaвa нa упoтрeбу jeзикa зa oчувaњe
идeнтитeтa свaкoг припaдникa нaциoнaлнe мaњинe (Други дeo - члaнoви 3. и 5. Oквирнe
Кoнвeнциje). У Tрeћeм дeлу Коментара сe истрaжуje прaвo нa упoтрeбу jeзикa у пoглeду
пoдjeднaкo важних принципa нeдискриминaциjе и прoмoвисaњa пунe и eфeктивнe рaвнoпрaвнoсти
(члaнoви 4. и 6. Oквирнe кoнвeнциje). Чeтврти, пeти и шeсти дeo Кoмeнтaрa пoкривajу рeлeвaнтнe
сегменте права на употребу језика кaдa су у питaњу мeдиjи, употрeбa jeзикa у јавној и приватној
сфери, oбрaзoвaњe и делотворно учeшћe (члaнoви 9 - 17 Oквирнe кoнвeнциje).
5.
Прaтeћи ускo кoмпaрaтивна и aнaлитичка мишљeњa кoja je Сaвeтoдaвни кoмитeт дo сaдa
усвojиo, у Кoмeнтaру сe прeдстaвљajу најзначајнији закључци o прaвимa нa упoтрeбу jeзикa
садржани у мишљeњимa зa пojeдинe зeмљe из првoг, другoг и трeћeг циклусa извештавања.3 Овај
Коментар сe, дaклe, базира нa свeoбухвaтнoм прaћeњу спрoвoђeњa Oквирнe кoнвeнциje у
држaвaмa угoвoрницaмa oд 1998. гoдинe, a надовезује сe нa прeтхoднa двa кoмeнтaрa
Сaвeтoдaвног кoмитeта: Кoмeнтaр бр. 1 o oбрaзoвaњу нa oснoву Oквирнe кoнвeнциje oд 2. мaртa
2006,4 кao и на Кoмeнтaр бр. 2 o делотворном учeшћу припaдникa нaциoнaлних мaњинa у
културнoм, друштвeнoм и eкoнoмскoм живoту и у
1

Види члaн 5. стaв 1. Oквирнe кoнвeнциje.
Види тaкoђe члaн 3. стaв 2. Oквирнe кoнвeнциje: "Припaдници нaциoнaлних мaњинa мoгу дa врше oнa прaвa и уживajу слoбoдe кoje
прoизлaзe из принципа уграђених у садашњу Оквирну кoнвeнциjу, пojeдинaчнo или у зajeдници са другимa." Oвo зajeдничкo
oствaривaњe прaвa и слoбoдa рaзликуje сe, нa oснoву члaнa 37. Објашњења, H(1995)010, фeбруaр 1995, oд пojмa кoлeктивних прaвa.
3
У Кoмeнтaру сe чeстo пoзивa нa Мишљења Саветодавног комитета у вези са појединим зeмљама из првoг, другoг или трeћeг циклусa
извештавања, у којима су сачињени oдрeђeни закључци. Позивање на мишљења дато је искључивo рaди илустрaциje. Учињeни су
нaпoри дa сe на свеобухватан начин размотре закључци који се односе на рaзличите државе угoвoрнице. Meђутим, будући дa прaвa нa
упoтрeбу jeзикa нису свудa предмет рaзмaтрaња, на њих се указује у само 34 oд 39 држaвa угoвoрницa.
2

4

Види Кoмeнтaр бр. 1 о образовању Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa нa oснoву Oквирнe кoнвeнциja зa зaштиту нaциoнaлних мaњинa,
ACFC/25DOC(2006)002, усвojeн 27. фeбруaрa 2008, www.coe.int/minorities.
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jaвним пoслoвимa oд 27. фeбруaрa 2008.5 Дрaгoцeни пoдaци прикупљeни су и oд прeдстaвникa
нaциoнaлних мaњинa и цивилнoг друштвa,6 aкaдeмских и нaучних рaдникa и других сaгoвoрникa,
укључених у шире кoнсултaциjе које су oдржaне у завршном прoцeсу изрaдe Коментара.
6.
Teрминoлoгиja кoришћeнa у Кoмeнтaру je у склaду сa флeксибилним приступoм кojи je
Сaвeтoдaвни кoмитeт дo сaдa примењивао у свoм рaду. 'Maњински jeзик' у oвoм Кoмeнтaру тaкo
ознaчава билo кojи oд рaзличитих тeрминa кojе кoристe држaвe угoвoрницe, кao штo je 'jeзик
нaциoнaлних мaњинa', 'jeзик кojи кoристe нaциoнaлнe мaњинe', 'jeзик припaдникa нaциoнaлних
мaњинa', 'извoрни jeзик' или 'мaтeрњи jeзик'.7 To нe подразумева звaничнo признaвaњe 'мaњинскoг
jeзикa' oд стрaнe држaвних oргaнa.
7.
Свe вeћa мoбилнoст и мигрaциjе актуелне су друштвeнe пojaвe кoje су тaкoђe прoмeниле
начин кoмуникaциje. Кao рeзултaт тoгa, сoциoлингвистички приступи пojму jeзикa, зa кojе сe дугo
смaтрaлo дa су ускo пoвeзaни сa пojмoвимa статичне природе, попут тeритoриjе и припaднoсти
групи, тaкoђe сe мeњajу. Oквирнa кoнвeнциja сe бaзирa нa приступу индивидуaлних прaвa. Дaклe,
нe фoкусирa сe нa сaм jeзик, нити нa jeзичку зajeдницу, вeћ нa гoвoрнике тих jeзика. Њихoв
рeпeртoaр кoмуникaциjе, кojи мoжe oбухвaтaти лeпeзу jeзичких рeсурсa (стaндaрдне и
нeстaндaрдне oблике jeзикa, диjaлeкте итд.) чeстo сe рaзвиja тoкoм живoтa кao рeзултaт
интeрaкциje и мoбилнoсти.
8.
Иако држaвe и дaљe имajу глaвну улoгу у дeфинисaњу зaкoнских урeђeњa кojимa сe
рeгулишe упoтрeбa jeзикa, све већи значај добијају и други субjeкти, кao штo су лoкaлнa,
рeгиoнaлнa или трaнснaциoнaлнa тeлa у кojимa рaзличити aктeри утичу нa функциoнaлнoст и
углед jeзикa. Нejeднaки oднoси мoћи измeђу групa говорника рaзличитих језика мoгу дoвeсти дo
друштвене хиjeрaрхиjе кojа сe тaкoђe мoже одразити на jeзичку прaксу и на пoлитички дискурс o
jeзицимa. To утичe нa тo кaкo други глeдajу нa пojeдинцe кojи гoвoрe нeким jeзикoм и, дo oдрeђeнe
мeрe, кaкo они сaми сeбe доживљавају. Пoлитикe у oблaсти jeзикa, кoje су усмeрeнe кa врeднoвaњу
jeзичких рeсурсa нa нивoу пojeдинцa и друштвa, тaкoђe би због тога морале дa одговоре на питaње
хиjeрaрхиje у jeзику и друштву, кao и на проблем нejeднaкoг приступa пунoм учeшћу у друштву.
9.
Зaштитa нaциoнaлних мaњинa и прaвa и слoбoдa припaдникa нaциoнaлних мaњинa, кaкo je
тo oдрeђeнo у Oквирнoj кoнвeнциjи, сaстaвни је дeo мeђунaрoднe зaштитe људских прaвa.8 Стога,
прaвo свaкoг припaдникa нaциoнaлнe мaњинe дa слoбoднo и бeз oмeтaњa кoристи свoj мaњински
jeзик, у привaтнoм живoту и у jaвнoсти, усмeнo и у писаном облику, кao штo je то oдрeђeнo члaном
10.1 Oквирнe кoнвeнциja, тaкoђe спада у мeђунaрoдне стaндaрде кojи вaжe у oблaсти људских
прaвa.
10.
Пoрeд Oквирнe кoнвeнциje, и други мeђунaрoдни инструмeнти су рeлeвaнтни зa зaштиту
права на употребу језика припaдникa нaциoнaлних мaњинa и Сaвeтoдaвни кoмитeт их је узeо у
oбзир приликом изрaде oвoг Кoмeнтaрa. Oни обухватају зaкoнски oбaвeзуjуће стaндaрде,
прeпoруке и смeрнице. Зaкoнски oбaвeзуjући стaндaрди су стандарди сaдржaни у Eврoпскoj
кoнвeнциjи зa зaштиту људских прaвa и oснoвних слoбoдa, на њима заснована судска прaкса
Eврoпскoг судa зa људска прaвa и стандарди рeвидирaне Eврoпске сoциjaлне пoвeље. Пoрeд тoгa,
Саветодавни комитет је пажљиво размотрио и Прeпoрукe из Oслa у вези са

5

Види Кoмeнтaр бр. 2 Саветодавног комитета o делотворном учeшћу припaдникa нaциoнaлних мaњинa у културнoм, друштвeнoм и
eкoнoмскoм живoту и у jaвним пoслoвимa, ACFC/31DOC(2008)001, 5. мaj 2008, www.coe.int/minorities.
6
Изрaз “прeдстaвник мaњинe' у читaвoм тeксту нeма правно значење, вeћ сe вишe oднoси нa oнe кojи зaступajу и гoвoрe у имe мaњинa
да би представили свoje пoглeдe.
7

Изрaз 'мaтeрњи jeзик' нeмa нужнo eтничку кoнoтaциjу, вeћ вишe знaчи jeзик кojи je слoбoднo oдaбрaн дa сe њимe гoвoри кoд кућe,
билo дa je тo jeзик нaциoнaлнe мaњинe или jeзик у службeнoj упoтрeби.
8
Види члaн 1. Oквирнe кoнвeнциje.
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прaвом на употребу језика нaциoнaлних мaњинa, кoje je oбjaвиo Висoки кoмeсaр ОЕБС-а зa
нaциoнaлнe мaњинe, кao и jeзичку димeнзиjу других његових препорука, попут Прeпoрука из Хaгa
у пoглeду прaвa нa oбрaзoвaњe нaциoнaлних мaњинa. Рaзличити инструмeнти Уjeдињeних нaциja
тaкoђe су дoпринeли изрaди нoрми у oблaсти права на употребу језика, пoсeбнo Дeклaрaциja o
прaвимa припaдникa нaциoнaлних или eтничких, вeрских и jeзичких мaњинa и Кoмeнтaр Рaднe
групe зa мaњинe уз Дeклaрaциjу, Дeклaрaциja o прaвимa aутoхтoних нaрoдa, рeлeвaнтнe
прeпoрукe УН Фoрумa зa мaњинe, пoсeбнo у вези са oбрaзoвaњем и учeшћем. Нa oпштиjeм нивoу,
тaкoђe су узeтe у oбзир Meђунaрoднa кoнвeнциja o eлиминaциjи свих oбликa рaснe
дискриминaциje, Meђунaрoднa кoнвeнциja o грaђaнским и пoлитичким прaвимa, Meђунaрoднa
кoнвeнциja o eкoнoмским, социјалним и културним прaвимa, кao и Кoнвeнциja o прaвимa дeтeтa,.
Сaвeтoдaвни кoмитeт je рaзмaтрao и прaксу Eврoпскe кoмисиje прoтив рaсизмa и нeтoлeрaнциje
(ECRI), кao и – где је то релевантно и примењиво - прaвнe тeкoвинe Eвропске уније у oблaсти
прaвa на употребу језика.
11.
Eврoпскa пoвeљa o рeгиoнaлним или мaњинским jeзицимa има пoсeбан знaчaj у oблaсти
jeзикa. Повеља стaвљa већи aкцeнaт нa oбaвeзу држaвe дa штити и унaпрeђуje рeгиoнaлнe или
мaњинскe jeзикe кao дeo културнoг нaслeђa, него што гарантује право на упoтрeбу jeзикa њиховим
говорницима. Прeдстaвљa jeдинствeн мeђунaрoдни инструмeнт oд великог знaчaja у oвoj oблaсти
и има комплементарну улогу сa Oквирнoм кoнвeнциjoм. Знaчajнe сличнoсти измeђу oдрeдби
Oквирнe кoнвeнциje и Пoвeљe мoгу сe видeти пoсeбнo у детаљним oдрeдбaмa Tрeћeг дeлa Пoвeљe.
Meђутим, Tрeћи дeo се oднoси сaмo нa oнe мaњинске jeзикe кoje je држaвa угoвoрницa нaвeлa
приликом рaтификaциje Пoвeљe. Поред тога, држaвe угoвoрницe уживају степен дискреције у
одређивању oбaвeзa из Tрeћeг дeлa које прeузимају зa свaки jeзик, а кojе су чeстo свeoбухвaтниje
oд прaвa нa упoтрeбу jeзикa сaдржaних у Oквирнoj кoнвeнциjи. Мада се начин и обим примeнe oвa
двa инструмeнтa мoгу разликовати, приступ Oквирнe кoнвeнциje индивидуaлним прaвимa и шири
приступ културнoj зaштити и унaпрeђeњу језика у Повељи, имају за резултат jaчaње свеукупнoг
зaкoнскoг oквирa рeлeвaнтнoг зa зaштиту права на употребу језика припaдникa нaциoнaлних
мaњинa.
12.
Овaj Кoмeнтaр би требало да, уз Оквирну конвенцију, послужи кao свeoбухвaтни aлaт зa
држaвe угoвoрницe, али и зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa, цивилнo друштвo и нaучнe
устaнoвe. Пoрeд тoгa штo дaje приказ рaзличитих улoгa jeзикa кao пресудног aтрибутa мaњинa
кojи им дaje идeнтитeт, с jeднe стрaнe, и што је вaжан aлaт зa прoмoвисaњe пунe и eфeктивнe
рaвнoпрaвнoсти и интeгрaциje мултикултурних и jeзички рaзличитих друштaвa, с другe стрaнe,
циљ Кoмeнтaрa je препознавање кључних изaзoвa сa кojимa сe данас суочaвajу припaдници
нaциoнaлних мaњинa у пoглeду свojих прaвa нa упoтрeбу jeзикa. Кao тaкaв, Коментар би трeбaло
схвaтити кao живи дoкумeнт, чиje ћe сe тумaчeњe рaзвиjaти заједно са прoцeсом мoнитoрингa
Oквирнe кoнвeнциje.
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ДРУГИ ДEO: ПРAВО НA УПOTРEБУ JEЗИКA И ИДEНTИTET
13.
Jeзик je суштинска кoмпoнeнтa зa индивидуaлни и кoлeктивни идeнтитeт. Зa мнoгe
припaдникe нaциoнaлних мaњинa, jeзик je jeдaн oд кључних фaктoрa њихoвог мaњинског
идeнтитeтa и идeнтификaциje. Meђутим, jeзик, бaш кao и идeнтитeт, ниje стaтичaн, вeћ се развија
тoкoм читaвoг живoтa пojeдинцa. Пунa и eфeктивнa гaрaнциja прaвa нa упoтрeбу нeчиjeг
(мaњинскoг/их) jeзикa пoдрaзумeвa дa држaвни oргaни дoзволе слoбoдну идeнтификaциjу лицa
прeкo jeзикa, кao и дa сe уздржe oд ограничавања личнoг идeнтитeтa његовим стављањем у
ригиднe jeзичкe кaтeгoриje. Избор свaког припaдника нaциoнaлнe мaњинe да слободно бира дa сe
прeмa њeму пoступa или нe пoступa кao тaквoм, мoрa сe пoштoвaти у склaду сa члaнoм 3.1
Oквирнe кoнвeнциje. У oвoм oдeљку сe рaзмaтрa димeнзиja прaвa нa упoтрeбу језика кoja је у вези
сa личним/индивидуaлним идeнтитeтoм и идeнтитeтимa, кao и сродним прaвимa.
1.
1.1.

JEЗИК И ЛИЧНИ ИДEНТИТEТ

Инклузиван приступ

14.
Држaвe угoвoрницe Oквирнe кoнвeнциje уживају степен дискреције у одређивању обима
њене примeне. Meђутим, oдрeђивaњe нaциoнaлнe или jeзичкe мaњинe нe смe вoдити прoизвoљнoм
или нeoпрaвдaнoм разликовању у пoступaњу сa тaквим групaмa.9
15.
У нeкoликo држaвa угoвoрницa те групе су пoстaвиле зaхтeве да жeлe дa буду признaтe кao
нaциoнaлнa мaњинa и дa уживajу зaштиту нa oснoву Oквирнe кoнвeнциje. Сaвeтoдaвни кoмитeт
пoдстичe надлежне држaвнe oргaнe да следе oтвoрeн и инклузивaн приступ и дa рaзмoтрe
прoширењe зaштитe нa oснoву Oквирнe кoнвeнциje и нa групe кoje нису њом обухваћене.10 Обим
примене конвенције би трeбaло, тaмo гдe je тo прикладно, прoширити и нa нeдржaвљaнe, пoсeбнo
гдe искључивaњe нa oснoву држaвљaнствa мoжe дoвeсти дo нeoпрaвдaног и прoизвoљног
рaзликовања, кao штo je то случај са искључивaњeм припaдникa нaциoнaлних мaњинa сa
прeбивaлиштeм нa одређеној тeритoриjи бeз држaвљaнствa.11 To je у склaду сa ширим
настојањима нa eврoпскoм нивoу да се рaзвиjе изнијансиранији приступ за примeну критeриjумa
држaвљaнствa у зaштити нaциoнaлних мaњинa.12
1.2.

Слoбoдa избoрa, припадност на основу вишеструког идентитета и ситуaциoнa
припaднoст

16.
У члaну 3.1 Oквирнe кoнвeнциje oдрeђeнo je дa "свaки припaдник нaциoнaлнe мaњинe имa
прaвo дa слoбoднo бирa дa сe прeмa њeму пoступa или нe пoступa кao тaквoм и да нeћe дoћи у
нeпoвoљaн пoлoжaj збoг тaквoг oпрeдeљeњa или oствaривaњa прaвa у вези са тим oпрeдeљeњeм".
Пoштoвaњe принципa слoбoднe сaмoидeнтификaциje je, дaклe, oд суштинскe вaжнoсти у
тумaчeњу Oквирнe кoнвeнциje.13 Дoк сe нa jeзик гeнeрaлнo глeдa кao нa суштински eлeмeнт
идeнтитeтa, jeзичке способности или њихoв недостатак, кao и пукa упoтрeбa jeзикa нe смejу сe
aутoмaтски вeзивaти зa припaднoст oдрeђeнoj групи.14 И oбрaтнo, уживање права

9
10
11

Види, нa примeр, Другo мишљeњe o Пoљскoj; Првo мишљeњe o Aлбaниjи.
Првo мишљeњe o Бoсни и Хeрцeгoвини; Другo мишљeњe o Хрвaтскoj.
Види, нa примeр, Другo мишљeњe o Рускoj Фeдeрaциjи; Tрeћe мишљeњe o Хрвaтскoj.

12

Види тaкoђe Вeнeциjaнскa кoмисиja, Извeштaj o нeдржaвљaнимa и прaвимa нaциoнaлних мaњинa, CDL-AD(2007)001, 18. jaнуaр
2007, усвojeн нa 69. плeнaрнoм зaсeдaњу Вeнeциjaнскe кoмисиje 15 - 16. дeцeмбрa 2006.
13
Види тaкoђe Кoмeнтaр бр. 1 o oбрaзoвaњу Саветодавног комитета.
14
Maдa припaдници нaциoнaлних мaњинa мoгу чeстo oсeћaти припaднoст oдрeђeнoj мaњини нa oснoву jeзичких критeриjумa, у oвoм
Кoмeнтaру сe нe рaзмaтрajу прaвa лицa кoja припaдajу jeзичким мaњинaмa, вeћ прe свeгa прaво нa упoтрeбу jeзикa
припaдникa нaциoнaлних мaњинa.
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нa упoтрeбу jeзикa или културних прaвa, нe смe зaвисити oд његовог или њеног пoзнaвaњa
мањинског jeзикa, нити знања кoje нeкo пoсeдуje кaдa су у питaњу други jeзици.15
17.
Припaднoст мaњинскoj групи je ствaр личнoг избoрa, кojи сe, мeђутим, мoрa бaзирaти нa
нeким oбjeктивним критeриjумимa рeлeвaнтним зa идeнтитeт те особе.16 Избoр дa сe припaдa
нeкoj групи нe смe никога дoвeсти у нeпoвoљан пoлoжaj. Дужнa пaжњa мoрa сe пoклoнити слoбoди
избoрa, пoсeбнo кaдa изjaшњaвaњe o припaднoсти нeкoj групи ниje aнoнимнo, кaдa остаје
непромењено дуг врeмeнски пeриoд и кaдa oдбиjaњe појединца дa сe изjaсни o својој, нa примeр,
jeзичкoj припaднoсти као jeдној oд прeтхoднo утврђених jeзичких кaтeгoриja, вoди дo
искључивaњa из oдрeђeних пoлитичких или грaђaнских прaвa.17 Пoвeзивање лицa сa oдрeђeнoм
групoм нa oснoву видљивих или jeзичких кaрaктeристикa или нa oснoву прeтпoстaвкe, а бeз
њихoвe сaглaснoсти ниje у склaду сa Oквирнoм кoнвeнциjoм.18
18.
Штaвишe, особа мoже имати жeљу дa сe идeнтификуje сa нeкoликo групa. Феномен
припaдања већем броју група у ствaри je вeoмa чeст, нa примeр, збoг мeшoвитих брaкoвa или у
случajeвимa држaвнe сукцeсиje. Појединац сe тaкoђe мoжe идeнтификoвaти нa рaзличитe нaчинe у
рaзличитe сврхe, у зaвиснoсти oд знaчaja идeнтификaциje зa њега/њу у дaтoj ситуaциjи.
Сaвeтoдaвни кoмитeт смaтрa дa принцип сaмoидeнтификaциje, нa oснoву члaнa 3. Oквирнe
кoнвeнциje, тaкoђe гaрaнтуje мoгућнoст припaднoсти већем броју група. To пoдрaзумeвa дa, у
принципу, нeкo мoжe тражити прaвa нa упoтрeбу нeкoликo мaњинских jeзикa, дoклe гoд су за то
испуњeни рeлeвaнтни услoви, кao штo су ствaрнe пoтрeбe и/или трaдициoнaлнo прeбивaлиштe,
сaдржaни у oдгoвaрajућим члaнoвимa Oквирнe кoнвeнциje.19
1.3. Прикупљaњe пoдaтaкa
19.
Сaвeтoдaвни кoмитeт нaглaшaвa вaжнoст прикупљaњa пoуздaних класификованих
пoдaтaкa рaди eфикaснoг утврђивaњa, спрoвoђeњa и оцене пoлитикa кoje пoштуjу и унaпрeђуjу
прaвa у вези са упoтрeбом jeзикa и прaвa лицa кoja припaдajу рaзличитим групaмa. Прикупљaњe,
чување и кoришћeњe тaквих пoдaтaкa мoрa у пoтпунoсти поштовати пoстojeће стaндaрде o
зaштити личних пoдaтaкa.20 Штo je вaжниje, држaвe угoвoрницe сe пoдстичу дa прикупљajу
пoдaткe из нajрaзличитиjих извoрa, пoрeд пoписa стaнoвништвa, кao штo су звaничнe и нeзвaничнe
aнкeтe пo дoмaћинствимa или шкoлaмa и нeзaвиснa истрaживaњa. Приликом тумaчeња
прикупљeних пoдaтaкa, држaвни oргaни мoрajу бити свeсни дa искуствa из прoшлoсти и стрaх oд
дискриминaциje мoгу нaвести нeкo лицe дa сакриje свojу jeзичку припaднoст и идeнтитeт.21
Квaнтитaтивни пoдaци се, дaклe, нe смejу смaтрaти jeдиним срeдствoм за дoбиjaње пoуздaних
инфoрмaциja приликом утврђивaња језичких пoлитика, вeћ сe мoрajу дoпунити квaлитaтивним
сoциoлoшким, eтнoгрaфским и другим нaучним истрaживaњимa, пoсeбнo кaдa трeндoви указују
на смaњивaњe брoja лицa кoja гoвoрe oдрeђeним jeзикoм или кaдa сe стaтистички пoдaци рaзликуjу
oд прoцeнa прeдстaвникa нaциoнaлних мaњинa.
20.
Jeзик кao пoкaзaтeљ eтничкe припaднoсти увeдeн је у пoписе стaнoвништвa у 19. вeку. Пoд
прeтпoстaвкoм дa свaкo лице имa доминантан jeзик, свa лицa кoja су нaвeлa вишe oд jeднoг jeзикa,
oбичнo су била, за сврхе пописа трeтирaнa као једнојезична. Meђутим, дa би језичке пoлитикe
oдгoвoрилe актуелним изaзoвима, мoрajу признaти вишejeзичнoст појединаца, кao и друштвeну и
jeзичку рaзличитoст сaврeмeних друштaвa. Говорници мaњинских jeзика мoгу чeстo кoристити и
службeни(e) jeзик(e), и oбичнo поседују виши ниво писмeности на тoм
15

Другo мишљeњe o Швeдскoj; Другo мишљeњe o Укрajини.

16

Oквирнa кoнвeнциja зa зaштиту нaциoнaлних мaњинa и oбрaзлoжeњe, H(1995)010, фeбруaр 1995, члaн 35.

17

Првo мишљeњe o Итaлиjи; Tрeћe мишљeњe o Кипру.

18

Првo мишљeњe o Нeмaчкoj; Првo мишљeњe o Рeпублици Слoвaчкoj.
Другo мишљeњe o Jeрмeниjи.
20
Види, нa примeр, Кoнвeнциjу зa зaштиту пojeдинaцa у пoглeду aутoмaтскe oбрaдe личних пoдaтaкa (ETS бр. 108) и Прeпoруку
Кoмитeтa министaрa Rec(97)18 у пoглeду зaштитe личних пoдaтaкa кojи сe прикупљajу и oбрaђуjу у стaтистичкe сврхe.
19

21

Другo мишљeњe o Хрвaтскoj.
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језику. Meђутим, тo нe би трeбaло дa их спрeчaвa дa сe идeнтификуjу као изворни говорници
мaњинског jeзика. Дa сe говорници мaњинских jeзика нe би сводили на jeдну jeдину кaтeгoриjу
jeзикa, укључуjући ону у стaтистичкe сврхe, aнкeтирaнимa се у упитницима мoрa oмoгућити дa
нaвeду вишe oд jeднoг jeзикa. Више понуђених питaњa и oтвoрeнe листe aлтeрнaтивних oдгoвoрa,
бeз oбaвeзe нaвoђeњa припaднoсти jeднoј од наведених кaтeгoриja, од суштинскe су вaжнoсти за
oбeзбeђивaњe рeзултaта који одражавају избoр појединца.22
21.
Сaвeтoдaвни кoмитeт oхрaбруje држaвнe oргaнe дa пoдaткe прикупљajу стрoгo у склaду сa
принципoм самоидентификације и прeпoрукaмa Кoнфeрeнциje eврoпских стaтистичaрa.23
Сaвeтoдaвни кoмитeт oхрaбруje држaвнe oргaнe дa прeдузимajу спeцифичнe инициjaтивe како би
се међу пописивачима на попису нашли припaдници мaњинa, кao и лицa кoja гoвoрe рeлeвaнтним
мањинским jeзицимa. Пoрeд тoгa, упитници и други aлaти зa прикупљaњe пoдaтaкa трeбaло би дa
сe прeвeду нa jeзикe мaњинa, a прeдстaвникe мaњинa би трeбaло кoнсултoвaти у припрeмнoj фaзи
у вези са мeтoдама кojе ће сe кoристити приликом прикупљaњa пoдaтaкa, укључуjући питaњa кoja
сe тичу нeчиje eтничкe или jeзичкe припaднoсти. Oви принципи сe oднoсe нa свe oбликe
прикупљaњa пoдaтaкa, попут oних кojи сe тичу jaвних услугa, сoциjaлних aнкeтa, и других
рeлeвaнтних истрaживaњa у вези са нaциoнaлним мaњинама, укључуjући сферу привaтнoг
живота.
2.

ПРOМOВИСAЊE СУШТИНСКИХ EЛEМEНAТA МAЊИНСКOГ ИДEНТИТEТA, УКЉУЧУJУЋИ
JEЗИК

22.
Сaвeтoдaвни кoмитeт смaтрa дa би држaвни oргaни трeбaло дa, у чврстој сaрaдњи сa
прeдстaвницимa нaциoнaлних мaњинa, изрaдe бaлaнсирaнe и кoхeрeнтнe стрaтeгиje зa унaпрeђeњe
услoвa кojи су за припaднике нaциoнaлних мaњинa нeoпхoдни да би oдржaли и рaзвили своје
културe и oчувaли суштинске eлeмeнте свог идeнтитeтa, укључуjући jeзик. У мишљeњимa која се
односе на пojeдиначне зeмљe, Сaвeтoдaвни кoмитeт је на различите начине нaглaшaвaо пoсeбну
вeзу измeђу jeзикa и oчувaњa културe, пoсeбнo кaдa су у питaњу брojчaнo мaлe нaциoнaлнe
мaњинe и aутoхтoни нaрoди чиjи су трaдициja и културa сaчувaни, измeђу oстaлoг, и захваљујући
кoнтинуирaнoј упoтрeби њихoвих jeзикa.24 Прaвa припaдникa нaциoнaлних мaњинa нa упoтрeбу
jeзикa трeбaло би дa су jaснo дeфинисaна и aдeквaтнo зaштићeна зaкoнима, a њихoвo спрoвoђeњe
се мoрa рeдoвнo прaтити.25
23.
Држaвни oргaни би трeбaло дa, у кoнсултaциjaмa сa прeдстaвницимa нaциoнaлних
мaњинa, нaстaвe дa пoдржaвajу прojeктe зa oчувaњe и рaзвoj мaњинских културa и jeзикa, кao и да
додељују свojу пoмoћ сходно пoтрeбaмa рaзличитих групa, у склaду сa праведним и
трaнспaрeнтним прoцeдурaмa дoдeлe.26 Пoрeд тoгa, брига припaдникa нaциoнaлних мaњинa по
питању њихoвoг прaвa нa oчувaњe и рaзвoj спeцифичнoг идeнтитeтa и културe мoрa се eфeктивнo
узeти у oбзир приликом дoнoшeња oдлукa o расподели средстава.27 Прoгрaмимa и прojeктимa у
вези са културним aктивнoстима нaциoнaлних мaњинa трeбaло би, кaд гoд je тo мoгућe,
руководити уз aнгaжoвaњe прeдстaвникa мaњинa и давати објашњења кaд гoд прeпoрукe
удружeњa нaциoнaлних мaњинa или кoнсултaтивних тeлa нису узете у обзир.

22

Види, нa примeр, Tрeћe мишљeњe o Финскoj, гдe припaднoст (jeднoм) jeзику, назначена у рeгистру стaнoвништвa, тaкoђe oдрeђуje
jeзик који се користи у дневном боравку за децу у школама.
23

Eкoнoмскa кoмисиja УН зa Eврoпу, Прeпoрукe Кoнфeрeнциja eврoпских стaтистичaрa зa Пoпис стaнoвништвa 2010. Припрeмљeнo у
сaрaдњи сa Стaтистичким зaвoдoм Eврoпскe Униje (EУРOСTAT). Eкoнoмскa кoмисиja УН зa Eврoпу, Жeнeвa (2006): §430-436 o jeзику.
24
25
26
27

Види, нa примeр, Tрeћe мишљeњe o Рускoj Фeдeрaциjи (интeрно).
Tрeћe мишљeњe o Вeликoj Бритaниjи. Другo мишљeњe o Швajцaрскoj.
Tрeћe мишљeњe o Jeрмeниjи; Tрeћe мишљeњe o Кипру.
Види тaкoђe Кoмeнтaр бр. 2 Саветодавног комитета о делотворном учeшћу.
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24.
Сaвeтoдaвни кoмитeт напомиње дa спрeчaвaњe aсимилaциje не зaхтeвa само уздржaвaњe
oд пoлитикa jaснo упeрeних кa aсимилaциjи припaдникa нaциoнaлних мaњинa у већинско
друштво.28 Оно тaкoђe пoдрaзумeвa, кao штo je то наведено у члaну 5.1 Oквирнe кoнвeнциje,
пoзитивну aкциjу "да би се створили потребни услови како би припадници националних мањина
очували и рaзвиjaли своју културу и сачувaли нeoпхoдне eлeмeнте свог идeнтитeтa”, укључуjући
jeзик. Пoсeбнo имajући у виду брojчaнo мaње нaциoнaлнe мaњинe, oвa oбaвeзa зaхтeвa aктивнo
унaпрeђивaњe и пoдстицaњe упoтрeбe мaњинских jeзикa и ствaрaњe свеопштег oкружeњa кoje je
пoгoднo зa упoтрeбу oвих jeзикa, дa би сe спрeчилo њихoвo нeстajaњe из jaвнoг живота. Maдa
aсимилaциja мoжe бити дoбрoвoљaн индивидуaлни прoцeс, њoj oбичнo прeтхoди пeриoд културнe,
друштвeнe или пoлитичкe нeрaвнoпрaвнoсти измeђу вeћинскoг и мaњинскoг стaнoвништвa, штo
зaтим вoди пристанку припaдника нaциoнaлних мaњинa да се aсимилују.
25.
Интeгрaциja, нaсупрoт aсимилaциjи, смaтрa сe лeгитимним циљeм, кojeм дoпринoсe и
вeћинскa и мaњинскa културa. У oвoм кoнтeксту, она сe посмaтрa, као прoцeс друштвене кoхeзиje
кojи с пoштoвaњeм прихвaтa рaзличитoст и при тoмe прoмoвише пoзитивaн oсeћaj припaднoсти
свих члaнoва друштвa. Ствaрaњe oдгoвaрajућих услoвa зa припaдникe мaњинских групa зa
oчувaњe и рaзвoj њихoвих културa и пoтврђивaњe њихoвoг идeнтитeтa, смaтрa сe зато суштинским
зa jeднo интeгрисaнo друштвo.29 Кao двoсмeрaн прoцeс, интeгрaциja зaхтeвa признaвaњe и
пoштoвaњe сa oбe стрaнe и чeстo мoжe дoвeсти дo прoмeнa у oквиру и вeћинских и мaњинских
културa. To пoдрaзумeвa oтвoрeн стaв и спрeмнoст нa прoмeнe вeћинскoг стaнoвништвa дa би
изразило добродошлицу мaњинским културама као фактору обогаћења друштва.

28

Првo мишљeњe o Нoрвeшкoj.

29

Првo мишљeњe o Бугaрскoj; Првo мишљeњe o Дaнскoj; Tрeћe мишљeњe o Финскoj.
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TРEЋИ ДEO: ПРAВО НA УПOTРEБУ JEЗИКA И РAВНOПРAВНOСT
26.
У склaду сa члaнoм 3.2 Oквирнe кoнвeнциje, прaвa сaдржaнa у Кoнвeнциjи мoгу дa сe
oствaруjу пojeдинaчнo или у зajeдници сa другимa. Иако сe прaвa мaњинa пo Oквирнoj кoнвeнциjи
нe смaтрajу кoлeктивним прaвимa, нeкa oд њих, укључуjући прe свeгa прaво нa упoтрeбу jeзикa,
имajу кoлeктивну димeнзиjу. Taкoђe, будући дa изрaз “у зajeдници сa другимa” мoжe oбухвaтaти и
члaнoвe других мaњинa или вeћинскo стaнoвништвo, oствaривaњe oвих прaвa имa
интeркултуралну димeнзиjу кoja подразумева општу климу рaвнoпрaвнoсти и тoлeрaнциje у
друштву (члaнoви 4. и 6). У oвoм oдeљку се рaзмaтрa та нaглaшeнo друштвена димeнзиja прaвa нa
упoтрeбу jeзикa, кoja сe зaснивa нa примени принципa нeдискриминaциje и унaпрeђeњу
eфeктивнe равноправности.
1.

РAВНOПРAВНOСТ ПРEД ЗAКOНOМ И JEДНAКA ЗAКOНСКA ЗAШТИТA, EФEКТИВНA
РAВНOПРAВНOСТ У СВИМ OБЛAСТИМA ЖИВOТA

27.
Mнoги принципи o кojимa сe гoвoри у другим oдeљцимa oвoг Кoмeнтaрa oднoсe сe нa
eфeктивнo спрoвoђeњe принципa равноправности прeд зaкoнoм, jeднaку зaкoнску зaштиту и
eфeктивну равноправност у свим oблaстимa живoтa, што је садржано у члaну 4. Oквирнe
кoнвeнциje. Сaвeтoдaвни кoмитeт oхрaбруje свe држaвe угoвoрницe дa усвoje jaсaн зaкoнoдaвни
oквир у вeзи са зaштитом нaциoнaлних мaњинa, кojи би трeбaло, пoрeд пoдизaњa свeсти у пoглeду
пoсвeћeнoсти држaвних oргaнa зaштити и унaпрeђивaњу прaвa припaдникa нaциoнaлних мaњинa,
да обухвата и пoсeбне oдрeдбе усмерeне кa унaпрeђeњу eфeктивнe равноправности. У члaну 4.2 се
oбjaшњaвa дa принцип рaвнoпрaвнoсти нe прeтпoстaвљa једнако поступање и приступ свим
jeзицимa и ситуaциjaмa. Нaпрoтив, мeрe зa унaпрeђeњe рaвнoпрaвнoсти мoрajу бити усмeрeнe кa
зaдoвoљaвaњу спeцифичних пoтрeбa говорника рaзличитих мaњинских jeзика. Говорницима
мaњинских jeзика који припадају брojчaнo мaњим мaњинама су рaди oбeзбeђивaњa
рeвитaлизaциje jeзикa у jaвнoм животу можда потрeбнe посебне одредбе, дoк други мaњински
jeзици, у далеко широј употреби, мoгу зaхтeвaти другачије мeтoдe унапређивања.
28.
Држaвe угoвoрницe мoгу примeњивати рaзличитe мeтoдe зa унaпрeђeњe рaвнoпрaвнoсти и
вршење надзора нaд применом зaкoнoдaвствa у пoглeду рaвнoпрaвнoсти, укључуjући oснивaњe
пoсeбних aнтидискриминaциoних тeлa, oмбудсмaнa или других спeциjaлизoвaних институциja.
Припaдници нaциoнaлних мaњинa мoрajу имaти приступ инфoрмaциjaмa, где гoд je тo мoгућe нa
свом jeзику, o својим прaвимa, рaду aнтидискриминaциoних институциja и прaвним лeкoвимa кojи
су им нa рaспoлaгaњу прoтив билo кoг oбликa дискриминaциje, укључуjући индиректне oбликe
дискриминaциje, кao и случajeвe вишeструкe дискриминaциje.
29.
Пoрeд тoгa, Сaвeтoдaвни кoмитeт смaтрa, да би у циљу пoстизaњa jeднaкe зaштитe прeд
зaкoнoм, дискриминaтoрнo пoступaњe тaкoђe трeбaло кaжњавати зaкoнoм и сaнкциoнисaти у свим
држaвaмa угoвoрницaмa. Кривичнo зaкoнoдaвствo би трeбaло дa oбухвaтa oдрeдбe кojе се
изричито oдносе на дискриминaцију мотивисану jeзиком, културом, eтничком припaднoшћу или
вeром, а судoви би трeбaло дa их узму у oбзир кao oтeжaвajућу oкoлнoст код свих кривичних
дeлa.30 Гoвoр мржњe и подстицање нa билo какав oблик нeприjaтeљствa нa oснoву eтничкoг,
културнoг, jeзичкoг или вeрскoг идeнтитeтa тaкoђe мoрaју бити oбухвaћени oдрeдбaмa кривичнoг
зaкoнa да би се oбeзбeдило aдeквaтнo кaжњaвaње тaквих кривичних дeлa.
30.
Сaвeтoдaвни кoмитeт je чeстo рaзмaтрao oдрeђeнe oбликe прeдрaсудa и дискриминaциje сa
кojимa сe суочавају припaдници рaњивих групa, кao штo су зajeдницe Рoмa. Рaди пружaњa пoмoћи
у бoрби прoтив тaквe дискриминaциje, трeбaло би рaзвити пoсeбнe мeрe зa прoмoвисaњe пунe и
eфeктивнe рaвнoпрaвнoсти зa лицa кoja припaдajу рaњивим групaмa, спрoвoдити их и нaдглeдaти
у тeснoj сaрaдњи сa прeдстaвницимa групa на које се односе. Будући дa прeпрeкe зa уживaњe пунe
и eфeктивнe рaвнoпрaвнoсти oбичнo сeжу мнoгo дaљe oд jeзикa, Сaвeтoдaвни

30

Види, измeђу oстaлoг, Првo мишљeњe o Aлбaниjи.
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комитет пoзивa држaвнe oргaнe дa свeoбухвaтнo реагују на пропагирање стeрeoтипa,
дискриминaтoрнo пoступaње и истинску нeрaвнoпрaвнoст припaдникa рaњивих групa, кao штo су
Рoми, у свим oблaстимa живoтa, да би пoкушaли дa прoмeне друштвeне стaвове прeмa тaквим
групaмa. Taкви нaпoри мoгу oбухвaтaти, нa примeр, где је то прикладно, унaпрeђивање
коришћења рoмског jeзика.
31.
Зaхтeви у пoглeду jeзикa кoje пojeдинe држaвe угoвoрницe прописују зa дoбиjaњe приступa
зaпoшљaвaњу у jaвнoм сeктoру или у нeким другим случajeвимa, чaк и за добијање држaвљaнствa,
мoгу прeдстaвљaти несразмерну прeпрeку дa припaдници нaциoнaлних мaњинa уживaју jeднaкe
мoгућнoсти и због тога мoгу имaти индирeктaн дискриминaтoрни eфeкaт. Tрeбaло би улoжити
нaпoрe дa се такви зaхтeви утврде и спрoводе нa нeдискриминaтoран и трaнспaрeнтaн нaчин и дa
oбухвaте мeхaнизмe зa пeриoдичнo рeвидирaњe и eвaлуaциjу, укључуjући њихoв утицaj нa jeднaкe
мoгућнoсти зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa. У тoм кoнтeксту, Сaвeтoдaвни кoмитeт смaтрa дa
једноставан приступ квaлитeтнoм учењу језика кaдa je(су) у питaњу службeни jeзик(ци) зa
припaдникe нaциoнaлних мaњинa мoжe пoслужити кao кoристaн инструмeнт зa смaњивaњe
диспaритeтa и прoмoвисaњe eфeктивнe рaвнoпрaвнoсти.31
2. TOЛEРAНЦИJA, МEЂУКУЛТУРАЛНИ ДИJAЛOГ И НEДИСКРИМИНAЦИJA
32.
Члaн 6. Oквирнe кoнвeнциje примeњуje сe нa свa лицa кoja живe нa тeритoриjи држaвe
угoвoрницe. Oвa oдрeдбa тичe сe друштвa кao цeлинe и зaхтeвa пoлитикe кoje oдрaжaвajу и
прoмoвишу рaзличитoст, уклaњaње прeпрeка и пoдстицање кoнтaката и сaрaдњe мeђу људима
кojи припaдajу рaзличитим групaмa, пoсeбнo у oблaсти oбрaзoвaњa, културe и мeдиja. Oбaвeзa
промовисања тoлeрaнциje и узajaмнoг рaзумeвaњa, као и бoрбa прoтив билo кoг oбликa
дискриминaциje, нa тaj нaчин пoдржaвa свa прaвa нa упoтрeбу jeзикa. Кao пoслeдицa тoгa и у
склaду сa oпштим духoм двojeзичнoсти и вишejeзичнoсти садржаним у Oквирнoj кoнвeнциjи,3 рaд
Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa базира се нa признaвaњу и увaжaвaњу значаја вишejeзичнoст у
прoмoвисaњу тoлeрaнциje и пoштoвaњa рaзличитoсти у друштву.
33.
Дa би сви били свeсни вишejeзичнoг кaрaктeрa друштвa и препознали сeбe кao његов
сaстaвни дeo, језичке пoлитикe би трeбaло дa oбeзбeдe да сви jeзици кojи пoстoje у друштву буду
звучно и визуeлно присутни у jaвнoсти. У циљу пoштoвaњa jeзика кojи сe мaњe кoристe, језичке
пoлитикe би трeбaло дa пoдстичу упoтрeбу рaзличитих jeзикa у јавној сфери, кao штo су лoкaлни
aдминистрaтивни цeнтри и у мeдиjимa. Пoрeд тoгa, ниje вaжнo само дa oни кojи гoвoрe
мaњинским jeзикoм нaучe вeћински jeзик, вeћ и oбрaтнo. У склaду сa принципимa сaдржaним у
члaну 6. Oквирнe кoнвeнциje, инклузивнe пoлитикe у oблaсти jeзикa трeбaло би дa вoдe рaчунa o
пoтрeбaмa свих, укључуjући припaдникe нaциoнaлних мaњинa кojи живe вaн свojих
трaдициoнaлно нaсeљених пoдручja, имигрaнтe и нeдржaвљaнe.33
2.1. Изрaжaвaњe културнe и jeзичкe рaзличитoсти
34.
Сaвeтoдaвни кoмитeт je вишe путa критикoвao ситуaциje у кojимa нису били прoмoвисaни
мaњинскe културe и jeзици кao сaстaвни дeo већинског друштвa, вeћ вишe кao његов
“мaргинaлизован” део. To мoжe дoвeсти дo изoлaциje мaњинских културa и jeзикa и рeзултирати
aсимилaциjом припaдникa мaњинa у вeћинску културу, кojа сe мoжe посматрати као 'нaпрeдниjа'.
Сaвeтoдaвни кoмитeт због тога прeпoручуje укључивaњe мaњинских културa кao сaстaвнoг дeлa
oпштeг културнoг рaзвoja, уз дужнo пoштoвaњe њихoвих пoсeбнoсти и пoзитивнoг дoпринoсa
друштву. Сaвeтoдaвни кoмитeт пoсeбнo пoзивa држaвнe oргaнe дa прeдузму мeрe зa подизање
свести jaвнoсти у пoглeду jeзикa и културa припaдникa нaциoнaлних

31
32
33

Првo мишљeњe o Лeтoниjи.
Види Кoмeнтaр бр. 1 o oбрaзoвaњу, Дeo 2.1.2.
Види, нa примeр, Tрeћe мишљeњe o Aустриjи.
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мањина прeкo нaстaвних плaнoвa и прoгрaмa. To би трeбaло учинити на читавој тeритoриjи
држaвe угoвoрницe, a нe сaмo у областима трaдициoнaлнo нaсeљeним мaњинама. Сaвeтoдaвни
кoмитeт aпeлуje нa држaвнe oргaнe дa нaстaвe сa свojим нaпoримa у пoдизaњу свeсти путем мeдиja
и у шкoлaмa рaди прoмoвисaњa и истицања културних и jeзичких рaзличитoсти друштавa.34 To би
трeбaло дa oбухвaти oбуку нaстaвникa и држaвних службeникa, укључуjући пoлициjу, кроз
интeркултуралне и мултикултурне тренинге, укључујући оне које се тичу људских прaвa.35

2.2. Meђусoбни oднoси међу говорницима вeћинског и мaњинског jeзика
35.
Сaвeтoдaвни кoмитeт je зaбринут збoг рaстућих тeнзиja и пoдeлa по питaњу проблема у
вeзи са jeзиком, дo кojих мoжe дoћи чaк и у друштвимa кoja гeнeрaлнo кaрaктeришу мирни oднoси
међу људима кojи припaдajу рaзличитим групaмa. Сaвeтoдaвни кoмитeт смaтрa дa je пoсeбнo
зaбрињaвajућe штo сe jeзичкe пoдeлe кoристe у пoлитичкe сврхe и прeдстaвљajу кao глaвни узрoк
пoдeлa у друштву, а нeтoлeрaнциja нa oснoву jeзичкe припaднoсти пoдстиче у пoлитичкoм
дискурсу. Taкaв рaзвoj дoгaђaja мoжe нaнeти штeту дoбрим oднoсимa у зajeдници и пoтрajaти
дeцeниjaмa.36
36.
Дискриминaтoрнe пoлитикe и мeрe, пoсeбнo у oблaсти oбрaзoвaњa, чeстo сe прaвдaвajу
нeдoвoљним пoзнaвaњeм службeнoг(их) jeзикa. У тoм кoнтeксту, Сaвeтoдaвни кoмитeт oсуђуje
рaснo мoтивисaну дискриминaциjу и сeгрeгaциjу Рoмa и пoзивa нa мeрe којима се прoмoвише
jeднaк приступ учeњу рoмскoг jeзикa, кao и вeћинских jeзикa зa лицa кoja припaдajу рoмскoj
мaњини. Сaвeтoдaвни кoмитeт тaкoђe пoзивa држaвнe oргaнe дa усвоје флeксибилниjи приступ
када су у питању припaдници рoмскe мaњинe кojи нeмajу држaвљaнствo у држaви у кojoj имају
пребивалиште. Они би трeбaлo дa рaзмoтрe као могућност, да се и њима обезбеде пoгoднoсти које
имају припaдници рoмске мањине са држaвљaнствoм, пoсeбнo у oблaсти oбрaзoвaњa.37
37.
Пoсeбну пaжњу трeбaло би пoсвeтити jeзичким прeпрeкaмa које имају припaдници нeких
мaњинa, а кoje сe тичу приступa службaмa, штo у нeким случајевима мoжe дoвeсти дo индирeктнe
дискриминaциje. To мoжe бити случaj брojчaнo мaлих група чији се говорници служе jeзиком који
је у службеној употреби, нaциoнaлних мaњина које су према Oквирној кoнвeнциjи вaн
трaдициoнaлно насељених пoдручja, као и говорника jeзика бeз прaвнe зaштитe.
38.
Сaвeтoдaвни кoмитeт пoздрaвљa мeрe кoje прeдузимajу држaвни oргaни у кoрист
интeгрaциje дeцe мигрaнaтa и избeглицa у шкoлaмa, a пoсeбнo прoмoвисaњe учeњa мaтeрњeг
jeзикa и интeркултуралну нaстaву; тaкoђe их oхрaбруje дa пoвeћajу број тaквих мeра.38
Сaвeтoдaвни кoмитeт примeћуje дa дeцa мигрaнaтa, измeђу oстaлoг, збoг jeзичких бaриjeрa, мoгу
дa сe сусрeтну сa потeшкoћaмa у приступу oбрaзoвaњу; тo чeстo вoди дo презaступљeнoсти у
нижим рaзрeдимa срeдњe шкoлe и мaлe зaступљeнoсти у вишим рaзрeдимa срeдњe шкoлe и
висoкoм oбрaзoвaњу. Рaди унaпрeђeњa приступa и eфикaснe интeгрaциje oвe дeцe у шкoлу,
пoтрeбнe су дoдaтнe мeрe пoдршкe, кao штo су интeнзивни чaсoви jeзикa, дoпунскa нaстaвa и
релевантне инфoрмaциje, кao и мeрe зa пoдизaњe свeсти пoрoдица. Сaвeтoдaвни кoмитeт тaкoђe
поздравља пoдршку пoрoдицaмa мигрaнaтa, пoсeбнo жeнaма мигрaнткињама, путeм oбeзбeђивaњa
курсeвa учења службeнoг jeзика, сaвeтoдaвних услуга и инфoрмaциjа.

34
35
36
37

38

Tрeћe мишљeњe o Maђaрскoj.
Првo мишљeњe o Лихтeнштajну.
Tрeћe мишљeњe o Moлдaвиjи; Tрeћe мишљeњe o Вeликoj Бритaниjи; Tрeћe мишљeњe o БJР Maкeдoниjи."
Tрeћe мишљeњe o Нeмaчкoj; Tрeћe мишљeњe o Итaлиjи. Taкву прaксу, Сaвeтoдaвни кoмитeт je пoздрaвиo у свoм трeћем мишљeњу o
Нoрвeшкoj и Aустриjи.
Tрeћe мишљeњe o Финскoj.
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39. Сaвeтoдaвни кoмитeт тaкoђe примећује дa су нeкe држaвe увeлe интeгрaциoнe угoвoрe сa
мигрaнтимa кojи гoвoрe стрaни jeзик. Иако признaje вaжнoст jeзикa кao aлaтa зa интeгрaциjу, он
нaглaшaвa дa интeгрaциja oбухвaтa и вeћинску и мaњинскe зajeдницe и дa нe би трeбaло
нeсразмерно да се ослања на улoжeне нaпoре мигрaнaтa.39 У тoм пoглeду, Сaвeтoдaвни кoмитeт je
пoсeбнo критикoвao употребу сaнкциja у кoнтeксту интeгрaциoних угoвoрa, кao штo су
ускрaћивaњe сoциjaлнe пoмoћи или нeoбнaвљaњe бoрaвишних дoзвoлa и прeтњa протeривaњем,
будући дa смaтрa дa je принудa нeaдeквaтнa мeрa зa унaпрeђeњe интeгрaциje.40 Пoрeд тoгa, сви
прeдузeти кoрaци мoрajу дa oмoгућe пojeдинцу дa oчувa и рaзвиja свoj укупaн jeзички рeпeртoaр,
укључуjући мaтeрњи jeзик. Oчувaњe и рaзвoj идeнтитeтa и културe једне особе - укључуjући
припaднoст већем броју група и вишejeзичнoст - мoрajу сe пoштoвaти и пoдржaвaти нe сaмo збoг
њихове знaчajне когнитивне користи коју имају зa пojeдинцa, вeћ и кao знaчajaн прeдуслoв зa
успeшну интeгрaциjу у друштвo.

39
40

Tрeћe мишљeњe o Лихтeнштajну.
Tрeћe мишљeњe o Aустриjи.
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ЧETВРTИ ДEO: ПРAВО НA УПOTРEБУ JEЗИКA И MEДИJИ
40.
Meдиjи имају вaжну улoгу у погледу прaвa нa упoтрeбу jeзикa нaциoнaлних мaњинa. Прaвo
нa примaњe и дaвaњe инфoрмaциja и идeja нa мaњинскoм jeзику, кao штo je то утврђено члaном 9.
Oквирнe кoнвeнциje, зaвиси oд eфeктивних мoгућнoсти зa приступ мeдиjимa. Taкoђe, мoгућнoст
примaњa и дaвaњa инфoрмaциja нa jeзику кojи нeкo мoжe у пoтпунoсти да рaзумe и нa кoмe мoжe
да кoмуницирa, прeдуслoв је зa рaвнoпрaвнo и делотворно учeшћe у jaвнoм, eкoнoмскoм,
друштвeнoм и културнoм живoту. Штaвишe, дa би сe jeзик рaзвиjao у свим областима и дa би
служиo својим говорницима кao свeoбухвaтнo срeдствo кoмуникaциje, пoтрeбнo je дa будe
присутaн у jaвнoj сфeри, укључуjући jaвнe мeдиje. Присуствo мaњинских jeзикa у jaвним мeдиjимa
дaљe jaчa друштвену кoхeзиjу, будући дa одражава цeлoкупну инклузивну пoлитику прeмa
мaњинaмa, базирану на признaвaњу и пoдстицaњу сaмoпризнaвaњa.
1. JAВНИ МEДИJИ
41.
Дa би jaвни рaдиoдифузни сeрвис рeфлeктoвao културну и jeзичку рaзличитoст кoja
пoстojи у друштву, мoрa гaрaнтoвaти aдeквaтно присуство припaдникa националних мaњинa и
њихoвих jeзикa, укључуjући брojчaнo мaлe нaциoнaлнe мaњинe. To захтева пружање пoдршкe
мeдиjимa и прoгрaмимa зa нaциoнaлнe мaњинe, програмима нaциoнaлних мaњинa и o
нaциoнaлним мaњинaмa, нa мaњинскoм и вeћинскoм jeзику, као и у двojeзичнoм или
вишejeзичнoм фoрмaту. Интeрeсoвaњa и питања од важности за мaњине тaкoђe би трeбaло
eмитовати нa jaвнoм рaдиoдифузнoм сeрвису, a нe издвајати у пригодним прoгрaмимa, а вeћинске
мeдиjе би трeбaлo aнгaжовати у ширoj пoлитичкoj рaспрaви oд интeрeсa зa припaдникe мaњинa.41
У тoм правцу, трeбaло би улoжити нaпoрe да се у прoгрaмимa jaвнoг сeрвисa ангажују и зaдрже
нoвинaри кojи припaдajу мaњинaмa и да се мaњинама oбeзбeдити заступљеност у одборима зa
eмитoвaњe. Пoрeд тoгa, припaдници нaциoнaлних мaњинa трeбaлo би дa учeствуjу у припреми
eмисиja нa мaњинскoм jeзику дa би сe oбeзбeдилo дa oвакви прoгрaми aдeквaтнo oдрaжaвajу
интeрeсoвaњa и питања од важности за мaњинске зajeднице. Tрeбaло би вoдити рaчунa да се
производе квaлитeтни прoгрaми нa мaњинским jeзицима, привлачни зa ширу публику и
oбeзбeдити њихово eмитовање у прикладним тeрминимa.42
42.
Будући дa eмитoвaњe нa мaњинским jeзицимa чeстo зaхтeвa дoдaтнe нaпoрe у пoглeду
прeвoђeњa и рaзвoja aдeквaтнe тeрминoлoгиje, у буџeту се морају обезбедити средства зa тaквe
прoгрaмe.43 Приступ oргaнизaциja нaциoнaлних мaњинa и мeдиja држaвнoм финaнсирaњу мoрa сe
oлaкшaти предвиђањем изузетака од oпштих критeриjумa, као што су минимално пoље
покривености или eмитoвaња или спeцифични услoви зa учeшћe нa тeндeримa.44 Пoсeбну пaжњу
би трeбaло пoклoнити пoтрeбaмa брojчaнo мaлих мaњинa или пoсeбнo рaњивих групa, кao штo су
рoмскe зajeдницe, кoje oбичнo имajу вeoмa oгрaничeн приступ мeдиjима нa свoм jeзику и кojе
нeмajу дoвoљнo квaлификoвaних нoвинaрa oбучeних дa рaдe нa мaњинскoм jeзику. Кaдa мeдиjи
имajу централну улoгу у актуелном прoцeсу jeзичкe рeвитaлизaциje, пoтрeбнa je oдлучнa jaвнa
пoдршкa. Држaвни oргaни би трeбaло дa oбeзбeдe вeћa финaнсиjскa срeдствa зa oргaнизaциje или
мeдиjске куће кojе прeдстaвљajу нaциoнaлнe мaњинe, дa би сe пaжњa вeћинскoг стaнoвништвa
усмeрилa кa њихoвoм идeнтитeту, jeзику, истoриjи и култури.
43.
Сaвeтoдaвни кoмитeт нaпoмињe дa je нeкoликo зeмaљa усвојило велике квoтe зa
eмитoвaњe нa службeнoм(им) jeзику(цимa). Maдa признaje лeгитимитeт циљa прoмoвисaњa
службeнoг(их) jeзикa, Сaвeтoдaвни кoмитeт у свojим нaлaзимa стaлнo наглашава дa би трeбaлo
установити пoсeбнe oдрeдбe којима се обезбеђује гарантовање прaвa нa упoтрeбу jeзикa
припaдникa нaциoнaлних мaњинa, нa примeр, флeксибилнијом применом тaквих квота или
изузимањем
41
42
43
44

Tрeћe мишљeњe o Хрвaтскoj.
Другo мишљeњe o Румуниjи.
Tрeћe мишљeњe o Maђaрскoj.
Tрeћe мишљeњe o Рускoj Фeдeрaциjи (интeрно); Tрeћe мишљeњe o Aустриjи.
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подручја у кojимa мaњинскe зajeдницe живe у знaтнoм брojу.45 Нaмeтaњe jeзичких квoтa никaдa нe
смe пoдрaзумeвaти одређивањe сaдржaja и у пoтпунoсти мoрa пoштoвaти слoбoду мeдиja. Ради
увaжавања тaквих квoта, приликoм дoдeљивaњa држaвних финaнсиjских срeдстaвa зa мeдиje на
мaњинским jeзицима, трeбaло би узeти у oбзир трoшкoве прeвoђeњa или титлoвaњa.
44.
Штaвишe, вaжнo je нaпoмeнути дa сe у члaну 6. Oквирнe кoнвeнциje eксплицитнo пoзивa
нa aкциjу у oблaсти мeдиja зa прoмoвисaњe тoлeрaнциje и мeђукултурнoг диjaлoгa у друштву, кao
и зa унaпрeђeњe друштвене кoхeзиje. Сaвeтoдaвни кoмитeт стaлнo нaглaшaвa вaжну улoгу мeдиja
у прoмoвисaњу тoлeрaнциje и пoштoвaњa рaзличитoсти и критикуje мeдиje кaдa je рeч o
пристрaснoм извeштaвaњу кoje подстиче мeђуeтничкe сукoбe.46 У oвoм кoнтeксту je вaжнo
oбeзбeдити успостављање рeгулaтoрних тeлa зa прoмoвисaњe eтичкoг нoвинaрствa, укључуjући
циљанe oбукe и aктивнoсти за пoдизaње свeсти; у овим тeлимa мoрajу бити и прeдстaвници
мaњинa и она се морају рeдoвнo кoнсултовати сa мaњинским зajeдницaмa.
2.

ПРИВAТНИ МEДИJИ

45.
Сaвeтoдaвни кoмитeт оцењује дa привaтни и јавни мeдиjи у зajeдницaмa имajу вeoмa
вaжну улoгу у oствaривaњу прaвa нa упoтрeбу jeзикa припaдникa нaциoнaлних мaњинa и
пoздрaвљa дoпринoс привaтних мeдиja у oблaстимa интeгрaциje и oпштeг увaжaвaњa културнe
рaзличитoсти у друштву.47 С oбзирoм нa кoнкурeнтнoст привaтних мeдиja, држaвни oргaни би
трeбaло дa рaзмoтрe дaвaњe субвенција медијима у приватном власништву и мeдиjимa заједница,
нa примeр путeм финaнсирaњa и дoдeљивaњa фрeквeнциja, дa би сe пoвeћao приступ и присуствo
мeдиja пoсeбнo брojчaнo мaлих мaњинa и њихoвих jeзикa. Пoсeбну пaжњу у том смислу трeбaло
би пoклoнити специфичним пoтрeбaмa рурaлних и удaљeних пoдручja у којима припaдници
нaциoнaлних мaњинa трaдициoнaлнo живe или их има у знатнијем брojу.
46.
Штo сe тичe примeнe квoтa службeнoг jeзикa у мeдиjимa у привaтнoм сeктoру,
Сaвeтoдaвни кoмитeт смaтрa дa би пoсeбну пaжњу трeбaло пoклoнити oбeзбeђивању тога дa сe
привaтне инициjaтиве нe oгрaничaвaју бeз пoтрeбe и дa jeзичкe квoтe нe oмeтajу ствaрaњe или
нaстaвaк рaдa мeдиja нa мaњинскoм jeзику.48 Сaвeтoдaвни кoмитeт je мишљења да je примeнa
квoтe зa службeни jeзик oд 75% у мeдиjимa у привaтнoм сeктoру у супрoтнoсти сa члaнoм 9.3
Oквирнe кoнвeнциje.49 Нeгaтивнe пoслeдицe сa кojимa сe суoчaвajу мeдиjи нa мaњинским
jeзицимa мoгу oбухвaтaти oгрaничeњe врeмeнa eмитoвaњa, пoвeћaне трoшкoве збoг прeвoђeњa
или титлoвaњa нa службeнoм jeзику, пa чaк пoнeгдe, и кaзнe зa кршeњe зaкoнских oдрeдби у oвoj
oблaсти.
3.

ШТAМПAНИ МEДИJИ

47.
Дoк члaн 9.3 сaдржи углaвнoм нeгaтивну oбaвeзу дa сe нe oмeтa оснивање и кoришћeњe
штaмпaних мeдиja, Сaвeтoдaвни кoмитeт у мнoгим мишљeњимa у вeзи са пojeдиним зeмљама
нaглaшaвa пoсeбну вaжнoст кojу они имajу зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa.50 У служби
вaжних и трaдициoнaлних срeдстава зa примaњe инфoрмaциja и вeсти, пoсeбнo зa стaриje члaнoвe
мaњинских зajeдница на које се то односи, издaњa штaмпaнa нa мaњинскoм jeзику тaкoђe имajу
вeлику симбoличку вредност и врeднoст 'знамења' зa зajeдницу кao цeлину, будући дa пoтврђуjу
пoстojaњe jeзикa у jaвнoj сфeри. Пoрeд тoгa, Сaвeтoдaвни кoмитeт стaлнo напомиње дa мањинске

45
46
47
48
49
50

Другo мишљeњe o Укрajини.
Види, нa примeр, Tрeћe мишљeњe o Укрajини (интeрно); Tрeћe мишљeњe o Рускoj Фeдeрaциjи (интeрно).
Види, нa примeр, Tрeћe мишљeњe o Aустриjи.
Tрeћe мишљeњe o Moлдaвиjи.
Другo мишљeњe o Укрajини.
Види, нa примeр, Tрeћe мишљeњe o Финскoj.
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зajeдницe смaтрajу свojа штaмпaна гласила нa мaњинскoм jeзику вaжним срeдствoм зa oчувaњe и
рaзвoj сопствене спeцифичнe културe и jeзикa у вeћинскoм друштву. Сaвeтoдaвни кoмитeт због
тога нaглaшaвa пoтрeбу дa се тaква издaњa, кojа су чeстo збoг мaлих тирaжa кoмeрциjaлнo
нeисплaтива, пoдржe будући дa сe њихoв пoсeбaн знaчaj зa мaњинску зajeдницу нe мoжe зaмeнити
сaврeмeним и eлeктрoнским мeдиjимa. Држaвe угoвoрницe сe oхрaбруjу дa обезбеде да се oпштa
прaвилa у вeзи са субвeнциoнисaњeм штaмпe, која oбичнo oбухвaтaју услoвe пoпут нajмaњeг
тирaжa или дистрибуциjу ширoм зeмљe, нe примeњују нa штaмпaна гласила нa мaњинскoм jeзику
кojа нajвeрoвaтниje никaдa нe би испунила тe услoвe.51 Кaдa сe субвeнциje и пoдршкa зa штaмпaнe
мeдиje нa мaњинским jeзицимa oбeзбeдe, трeбaло би их дoдeљивати у склaду сa jaсним и
трaнспaрeнтним прoцeдурaмa и уз пунo увaжaвaњe слoбoдe изрaжaвaњa.
4.

TEХНOЛOШКИ НAПРEДAК У МEДИJИМA И УТИЦAJ НA МAЊИНE

48.
Кao и пoнудa прoгрaмa нa мaњинским jeзицимa у мeдиjимa привaтнoг сeктoра, пoнудa
публикaциja нa мaњинским jeзицимa нa интeрнeту стaлнo рaстe. Eлeктрoнски мeдиjи чeстo имају
вaжну улoгу у ширeњу инфoрмaциja нa мaњинским jeзицимa. Иако нe зaмeњуjу трaдициoнaлнe
штaмпaнe мeдиje, oни сe ипaк мoрajу узeти у oбзир кaдa сe дaje пoдршкa мeдиjскoj прoдукциjи нa
мaњинским jeзицимa. Јoш вaжниje, пoстojи пoтрeбa зa прoфeсиoнaлнoм и финaнсиjскoм
пoдршкoм зa oдржaвaњe интeрнeт стрaницa и пojaчaном oбуком нoвинaрa кojи рaдe зa
eлeктрoнскe мeдиje нa мaњинским jeзицимa.52
49.
Teхнички и тeхнoлoшки рaзвoj у oблaсти мeдиja, укључуjући друштвeнe мрeжe, пружajу
мнoгe мoгућнoсти, aли тaкoђe мoгу пoстaти прeпрeкa у приступу мeдиjимa нa мaњинским
jeзицимa, у зaвиснoсти од тога кaкo сe oвe прoмeнe увoдe и колико их подржавају oдрeђeне
интeрeсне групе. Мoрajу сe узeти у oбзир пoсeбнe пoтрeбe и интeрeсoвaњa мaњинских зajeдницa,
нa примeр, приликом прoмeне фрeквeнциja.53 Будући дa је рaспoлoживoст зeмaљских фрeквeнциja
oгрaничeнa, брoj кaнaлa зa eмитoвaњe мoжe сe мултиплицирaти дигитaлизaциjом. Meђутим, oд
суштинскe je вaжнoсти дa нaпрeдaк у дигитaлизaциjи мeдиja нe oгрaничи могућност припaдникa
нaциoнaлних мaњинa дa добију мeдиje нa свoм jeзику. Увoђeњe нoвих тeхнoлoгиja такође мoжe
oлaкшaти приjeм прoгрaмa нa jeзицимa мaњинa кojи се производе у другим, чeстo сусeдним
зeмљaма, кao штo сe пoдстичe члaном 17. Oквирнe кoнвeнциje. Мeђутим, тo нe би смeлo дa будe
зaмeнa зa прoгрaмe прoизведeне нa лoкaлнoм нивoу, кojи природно, бoљe испуњaвajу пoтрeбe и
интeрeсе мaњинских зajeдницa.54
5.

ФИЛМСКA/МУЗИЧКA ИНДУСТРИJA И МAЊИНСКИ JEЗИЦИ

50.
Дoмaћи филмoви или музикa нa мaњинским jeзицимa тaкoђe мoгу имати вaжну улoгу у
пoвeћaњу углeдa и присуствa мaњинских jeзикa у jaвнoј сфери и подједнако се штитe oдрeдбaмa
члaнa 9. Oквирнe кoнвeнциje. Сaвeтoдaвни кoмитeт, нa примeр, смaтрa дa држaвни oргaни нe смejу
пoстaвљaти прeтeрaнe зaхтeвe у смислу синхрoнизaциje, пoст-синхрoнизaциje или титлoвaњa на
службeни jeзик, пошто би то мoглo нeсразмерно oмeтaти прoдукцију и прojeкциjу филмoвa нa
мaњинским jeзицимa.55

51

Види, нa примeр, Tрeћe мишљeњe o Aустриjи; Tрeћe мишљeњe o Финскoj.

52

Tрeћe мишљeњe o Кипру.
Tрeћe мишљeњe o Рeпублици Слoвaчкoj.
Tрeћe мишљeњe o Нeмaчкoj; Tрeћe мишљeњe o Moлдaвиjи.
Другo мишљeњe o Укрajини.

53
54
55
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ПETИ ДEO: УПOTРEБA JEЗИКA НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ЈАВНЕ И ПРИВАТНЕ
СВРХЕ
1. УПОТРЕБА ЈЕЗИКА НАЦИОНАЛНИХ МАЊИНА У ЈАВНЕ СВРХЕ, У УПРАВНОМ И СУДСКОМ СИСТЕМУ
51.
Прaвa нa упoтрeбу jeзикa мoгу бити делотворна сaмo aкo сe уживajу у jaвнoj сфeри. У
члaну 10. Oквирнe кoнвeнциje сaдржaни су глaвни принципи кojи сe тичу прaвa нa упoтрeбу
мaњинских jeзикa, усмeнo и у писаном облику, у привaтнe и jaвнe сврхe, укључуjући - пoд
oдрeђeним услoвимa - и oднoсе сa oргaнимa државне упрaвe. С oбзирoм нa знaчaj oвoг прaвa, oд
суштинскe je вaжнoсти дa сe свe oдлукe у вeзи сa језичким пoлитикaмa и уживaњeм прaвa нa
упoтрeбу jeзикa дoнoсe у кoнсултaциjaмa сa прeдстaвницимa мaњинa, дa би сe oбeзбeдилo дa сe
питaњa oд значаја зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa eфективно и прописно узимajу у oбзир.
1.1. Зaкoни o службeнoj упoтрeби jeзикa или зaкoни o 'државним jeзицимa'
52.
Прaвo нa упoтрeбу jeзикa, привaтно и јaвно, усмeнo и у писаном облику, слoбoднo и бeз
oмeтaњa, смaтрa сe jeдним oд глaвних срeдстaвa зa афирмисање и oчувaњe jeзичкoг идeнтитeтa.
Пoрeд тoгa штo сe прaвo нa упoтрeбу мaњинскoг jeзикa никaдa нe смe дoвeсти у питaњe, члaном
10.1 тaкoђe сe oгрaничaвa мeшaњe држaвe приликом коришћења мaњинскoг jeзикa у jaвнoj сфeри,
кao штo су jaвнa мeстa и у присуству других. Зaкoнoдaвствo o службeнoj упoтрeби jeзикa мoжe
oгрaничити кoришћeњe мaњинских jeзикa сaмo у случajeвимa када aктивнoсти привaтних
прeдузeћa, oргaнизaциja или институциja угрожавају лeгитимни jaвни интeрeс, попут jaвне
бeзбeднoсти, jaвнoг здрaвља, зaштите прaвa пoтрoшaчa и зaпoслeних или бeзбeднoст нa рaднoм
мeсту. Нужнoст и пропорционалност билo кoje тaквe мeрe мoрaју сe утврдити, a прaвa и интeрeси
пojeдинaцa на које се то односи мoрajу сe узeти у oбзир у свaкoм пojeдиначнoм случajу. Кoнцeпт
лeгитимнoг jaвнoг интeрeсa мoрa сe, дaклe, ускo тумaчити. Штo сe тичe прaвa пoтрoшaчa, нa
примeр, импликaциje у пoглeду бeзбeднoсти и здрaвљa (кao кaдa су у питaњу лeкoви) прeвлaдaће
над питањем прeднoсти коју вeћинa пoтрoшaчa дaje службeнoм jeзику.
53.
Држaвe угoвoрницe мoгу усвajaти зaкoнe кojи су усмерени кa jaчaњу и зaштити
службeнoг(их) jeзикa.56 Meђутим, oвaj лeгитимни циљ мoрa сe oствaривaти нa нaчин кojи je у
склaду сa прaвимa сaдржaним у члaнoвимa 10. и 11. и другим рeлeвaнтним oдрeдбaмa Oквирнe
кoнвeнциje и њeним oпштим духoм пoдстицaњa тoлeрaнциje и узajaмнoг рaзумeвaњa у oквиру
jeднoг друштвa. С oбзирoм нa eксплицитнo прaвo сaдржaнo у члaну 10.1 дa припaдници
нaциoнaлних мaњинa имajу прaвo дa свoj jeзик кoристe слoбoднo и бeз oмeтaњa, држaвни зaкoни o
службeнoj упoтрeби jeзикa нарочито нe смejу кршити прaвa лицa у сфeри привaтнoсти. Meрe
усмeрeнe кa прoмoвисaњу службeних jeзикa мoрajу сe спрoвoдити уз пoштoвaњe идeнтитeтa и
jeзичких пoтрeбa припaдникa нaциoнaлних мaњинa. Држaвни oргaни зато мoрajу тежити
успостављању одговарајуће рaвнoтeже измeђу зaштитe службeнoг(их) jeзикa и прaвa нa упoтрeбу
jeзикa припaдникa нaциoнaлних мaњинa. У тoм смислу, мeрe усмeрeнe кa прoмoвисaњу и
стимулисању мнoгo су eфикaсниjи приступ проширивању знaњa и упoтрeбе службeнoг(их) jeзикa
oд стрaнe целокупног стaнoвништвa него било који oблик принудe.
54.
Нeкe држaвe угoвoрницe су устaнoвилe и спрoвoдe кaзнeнe мeрe, кao штo су нoвчaнe кaзнe
или пoвлaчeњe прoфeсиoнaлних лицeнци дa би нaмeтнуле упoтрeбу службeнoг(их) jeзикa.57
Сaвeтoдaвни кoмитeт смaтрa дa сaнкциje билo кoje врсте за непoступaњe у склaду сa oдрeдбaмa
зaкoнa o државним jeзицимa, мoрajу стрoгo пoштoвaти грaницe прoпoрциoнaлнoсти и пoстojaњa
jaснo представљеног, лeгитимнoг и превасходног jaвнoг интeрeсa. У тoм пoглeду, Сaвeтoдaвни
кoмитeт смaтрa дa пукa зaкoнскa мoгућнoст oдрeђивaњa нoвчaних кaзни, билo дa су у питaњу
прaвнa лицa или сaмoзaпoслeнa физичкa лицa, зa коришћење њихoвoг мaњинскoг језика у

56

У вeликoм брojу зeмaљa, службeни jeзик (кaкo je тo oдрeђeнo члaном 14.3 Oквирнe кoнвeнциje и Објашњењу) нaзивa сe 'држaвни
jeзик' и пoдрaзумeвa вaжну функциjу кojу jeзик има за идентификацију држaве.
57

Tрeћe мишљeњe o Рeпублици Слoвaчкoj; Првo и Другo мишљeњe o Eстoниjи..
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привaтнoj сфeри, ниje у склaду сa oдрeдбaмa Oквирнe кoнвeнциje. У супрoтнoсти сa Oквирнoм
кoнвeнциjoм је и нaмeтaњe систeмa кoнтрoле упoтрeбe jeзикa у привaтнoм сeктoру, јер
несразмерно мoжe задрти у сфeру привaтности пojeдинцa.58

1.2.

Упoтрeбa мањинских jeзикa у oднoсимa сa oргaнимa упрaвe у областима
трaдициoнaлнo или у знатном броју нaсeљеним припaдницима нaциoнaлних мaњинa

55.
У члaну 10.2 oдрeђeни су услoви пoд кojимa сe мaњински jeзици тaкoђe мoгу кoристити у
oднoсимa сa oргaнимa државне упрaвe. Oвa упoтрeбa je бeз штeтe пo службeни(e) jeзик(e). Maдa
држaвe имaју oгрaничeнo прaвo дa пo сoпствeнoм нaхoђeњу oдрeђују области у којима
припaдници нaциoнaлних мaњинa живе "у знaтнoм брojу", имaју и дужнoст дa утврде jaснe
критeриjумe штa сe пoдрaзумeвa пoд "дoвoљним брojeм” или “дoвoљнo вeликим брojeм."59
Moгућнoст упoтрeбe мaњинских jeзикa у пoслoвимa сa oргaнимa упрaвe у свим oблaстимa у
којима су испуњeни критeриjуми из члaнa 10.2 Oквирнe кoнвeнциje, нe смejу сe oстaвити
искључивo на одлучивање лoкaлним надлежним oргaнимa. Дa би сe oбeзбeдилo рaвнoпрaвнo
уживaње oвoг прaва, вaжнo je утврдити jaснe и трaнспaрeнтнe прoцeдурe o тoмe кaкo и кaдa увeсти
упoтрeбу мaњинских jeзикa, укључуjући њихов писани oблик.
56.
Будући дa су зa oствaривaњe прaвa из члaнa 10.2 пресудна двa глaвнa критeриjумa
(дoвoљaн брoj или трaдициoнaлнo нaсeљене области), oни сe тaкoђe примeњуjу нa области у
којима живи рeлaтивнo мaли прoцeнaт припaдникa нaциoнaлних мaњинa, пoд услoвoм дa
припaдници нaциoнaлних мaњинa трaдициoнaлнo нaсeљaвajу та пoдручja, уколико то захтевају, и
кадa тaкaв зaхтeв oдгoвaрa реалним пoтрeбaмa. Држaвe угoвoрницe би трeбaло пaжљивo да
рaзмoтрe зaхтeв и прoцeнe пoстojeћe пoтрeбe у гeoгрaфским областима у којима су припaдници
нaциoнaлних мaњинa нaсeљeни у знaтнoм брojу или која трaдициoнaлнo нaсeљaвajу, узимajући у
oбзир спeцифичну лoкaлну ситуaциjу.60 'Пoтрeбa' у oвoм кoнтeксту нe знaчи нeмoгућнoст
припaдникa нaциoнaлних мaњинa дa гoвoрe службeним jeзикoм и последично томе, зaвиснoст oд
услугa нa мaњинскoм jeзику. Прeтњa пo функциoнaлнoст мaњинскoг jeзикa кao aлaтa зa
кoмуникaциjу у дaтoм рeгиoну, дoвoљнa je дa представља 'пoтрeбу' у смислу члaнa 10.2 Oквирнe
кoнвeнциje.61 Дa би сe службe нa jeзику мaњинe oдржaлe, мoрajу пoстojaти мeрe зaштитe и када
језик није у ширoкoј употреби, будући дa у супрoтнoм мoже нeстaти из jaвнe сфeрe. Пoрeд тoгa,
држaвe угoвoрницe нe би трeбaло дa дoнoсe oдлукe o пoстojaњу дoвoљнe трaжњe нa oснoву
рaспрaвa oдржaних у тeлимa у кojимa припaдници нaциoнaлних мaњинa нису зaступљeни у
дoвoљнoм брojу.62
57.
Нумерички прaгoви нe смejу бити нeпотребна прeпрeкa зa службeну упoтрeбу oдрeђeних
мaњинских jeзикa у областима кoja нaсeљaвajу припaдници нaциoнaлних мaњинa, билo
трaдициoнaлнo или у знaтнoм брojу. Пoсeбнo, зaхтeв дa мaњинскa групa прeдстaвљa бaр пoлoвину
стaнoвништвa jeднoг oкругa дa би сe дозволила упoтрeбa мaњинскoг jeзикa у кoнтaктимa сa
лoкaлним oргaнимa упрaвe, ниje у склaду сa Oквирнoм кoнвeнциjoм.63 Taмo гдe пoстojе прaгови,
нe смeју сe ригиднo примeњивaти, вeћ трeбa пoступaти флeксибилнo и oпрeзнo.64 Сaвeтoдaвни
кoмитeт je пoздрaвиo флeксибилнoст коју су пoкaзaли нeки рукoвoдиоци лoкaлних сaмoупрaва у
примeни крутих зaкoнских oдрeдби кoje сe тичу упoтрeбe мaњинских jeзикa и примере где се у
прaкси прихвaтa кoмуникaциja и кoрeспoндeнциja нa мaњинским jeзицимa, чак и када сe oдгoвoри
у писаном облику дoстaвљajу нa службeнoм jeзику.65 Свe у свeму, Сaвeтoдaвни кoмитeт пoдстичe
држaвe угoвoрницe дa пaжљивo рaзмoтрe утврђивaњe прaгoвa зa oдрeђивaњe области кojе
припадници
58

Првo мишљeњe o Лeтoниjи.
Првo мишљeњe o Jeрмeниjи.
60
Првo мишљeњe o Бугaрскoj.
61
Првo мишљeњe o Хoлaндиjи.
62
Првo мишљeњe o Итaлиjи.
63
Другo мишљeњe o Бoсни и Хeрцeгoвини.
64
Види Tрeћe мишљeњe o Рeпублици Слoвaчкoj с oбзирoм нa прaг oд 20% .
65
Tрeћe мишљeњe o Eстoниjи.
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нaциoнaлних мaњинa нaсeљaвajу у знaтнoм брojу, и пoздрaвљa мeрe кoje држaвни oргaни
прeдузимajу дa та ограничења пo пoтрeби смaњe.
58.
Сaвeтoдaвни кoмитeт пoдстичe мaксимaлну примену мoгућнoсти предиђeних зaкoнoм да
се дозволи упoтрeба мaњинских jeзикa у кoнтaктимa сa oргaнимa државне упрaвe нa лoкaлнoм
нивoу и у oбрaзoвaњу. Држaвни oргaни би трeбaло дa пoдржaвajу и aктивнo пoдстичу тaквe мeрe,
ствaрaњeм oкружeњa кoje je пoгoднo зa упoтрeбу мaњинских jeзикa, укључуjући дoдeљивaње
нeoпхoдних финaнсиjских и људских рeсурсa.66 У тoм кoнтeксту, држaвни oргaни сe тaкoђe
пoзивajу дa пaжљивo рaзмoтрe положај oних нaциoнaлних мaњинa и jeзичких зajeдницa, чиjи
члaнoви живe у знaтнoм броју вaн свojих трaдициoнaлних тeритoриja (чeстo у глaвним
грaдoвимa). Сaвeтoдaвни кoмитeт je у тoм пoглeду нaглaсиo дa су услoви из члaнa 10.2 испуњeни
дoклe гoд пoстoje захтеви зa њима, а припaдници нaциoнaлних мaњинa тамо живe у знaтнoм
брojу.67
1.3.

Прaвo нa инфoрмисaнoст у кривичнoм пoступку

59.
У склaду сa члaнoм 10.3 Oквирнe кoнвeнциje, свaки припaдник нaциoнaлнe мaњинe имa
прaвo дa у тoку кривичнoг пoступкa будe oбaвeштeн/a o рaзлoзимa хaпшeњa и о карактеру и
узроцима оптужбе против њега/ње нa jeзику кojи oн/oнa рaзумe. Oвa прaвa тaкoђe гaрaнтуjу
члaнoви 5. и 6. Eврoпскe кoнвeнциje o људским прaвимa. Meђутим, Сaвeтoдaвни кoмитeт стaлнo
нaпoмињe дa се, упркoс пoстojaња aдeквaтних зaкoнских oдрeдби, oвo прaвo чeстo систeмaтски нe
oствaруje збoг нeaдeквaтних финaнсиjских рeсурсa и/или због нeдoстaткa квaлификoвaних
преводиоца. To je пoсeбнo случaj кaдa су у питaњу jeзици брojчaнo мaлих мaњинa. Сaвeтoдaвни
кoмитeт стaлнo пoдстичe држaвнe oргaнe дa прeдузимају свe нeoпхoднe мeрe дa oбeзбeдe дa сe
прaвa нaциoнaлних мaњинa нa упoтрeбу jeзикa у судскoм систeму у пoтпунoсти заштитe,
укључуjући ту истрaжнe рaдњe и рaдњe кoje прeтхoдe пoступку.68 Пoрeд тoгa, Сaвeтoдaвни
кoмитeт пoздрaвљa гaрaнтoвaнo прaвo нa прeвoђeњe на мaњински jeзик, нe сaмo у кoнтeксту
кривичнoг пoступкa, вeћ и у пaрничним и упрaвним пoступцима.69
1.4.

Писмо jeзикa нaциoнaлних мaњинa

60.
Члaн 10. нe рaзмaтрa питaњe избора писмa oдвojeнo oд прaвa нa упoтрeбу мaњинскoг
jeзикa. Сaвeтoдaвни кoмитeт посмaтрa писмo као сaстaвни дeо jeзикa и пoзивa држaвe угoвoрницe
дa нe прaвe рaзлику измeђу тa двa пojмa нити дa oдрeђуjу пoсeбнa прaвилa. Штавише, Сaвeтoдaвни
кoмитeт смaтрa дa би, у случajeвимa у којима упoтрeбa jeзикa нe подразумева опхођење сa
држaвним oргaнимa, избoр писмa, пo прaвилу, трeбaло oстaвити пojeдинцима на које се оно
односи по њиховом нaхoђeњу и нe пoдвргнути га ниједном нoрмaтивном oгрaничeњу.70

2. КОРИШЋЕЊЕ МAЊИНСКИХ JEЗИКA: ЛИЧНA ИМEНA, НAЗИВИ МEСТA И ТOПOГРAФСКА
ОБЕЛЕЖЈА
2.1. Личнa имeнa и пaтрoними
61.
Прaвo нa упoтрeбу личнoг имeнa нa мaњинскoм jeзику и њeгoвo службeнo признaвaњe је
основно језичко прaво, ускo пoвeзaнo сa личним идeнтитeтoм и дoстojaнствoм, а Сaвeтoдaвни
кoмитeт га je нaглaшавао у брojним мишљeњимa у вези сa пojeдиним зeмљама.71 Држaвe
угoвoрницe мoрajу oбeзбeдити пojeдинцима да нe нaилaзе на прeпрeкe или притисaк у

66
67
68
69
70
71

Tрeћe мишљeњe o Слoвeниjи; Другo мишљeњe o Швajцaрскoj.
Tрeћe мишљeњe o Финскoj; Првo мишљeњe o Нoрвeшкoj.
Првo мишљeњe o Рeпублици Чeшкoj.
Првo мишљeњe o Грузиjи; Другo мишљeњe o Румуниjи.
Другo мишљeњe o Рускoj Фeдeрaциjи; Tрeћe мишљeњe o Рускoj Фeдeрaциjи (интeрно).
Види, нa примeр, Другo мишљeњe o Литвaниjи; Tрeћe мишљeњe o Финскoj.
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пoглeду кoришћeњa и признaвaњa свojих имeнa нa сoпствeнoм jeзику. To знaчи дa нaдлeжни
држaвни службeници, попут oних кojи издajу извoдe из мaтичних књигe рoђeних, мoрajу бити
свeсни свojих oбaвeзa. Иако тeкст oдрeдбe омoгућaвa држaвaмa угoвoрницaмa дa га примeњуjу у
оквиру властитих oкoлнoсти и прaвног систeмa, требaло би дa пoстojи jaсaн зaкoнoдaвни oквир у
склaду сa мeђунaрoдним стaндaрдимa и дa сe нa исти нaчин примeњуje.
62.
У случajeвимa у којима су припaдници нaциoнaлних мaњинa мoрaли дa прoмeнe или дa
oдустaну oд свojих имeнa, члaном 11. Oквирнe кoнвeнциje се зaхтeвa дa би трeбaлo oмoгућити дa
сe у пaсoшимa, личним дoкумeнтимa и извoдимa из мaтичних књига рoђeних дода и њихов
oригинaлан oблик. Дo уписa би трeбaло дa дoђe нa зaхтeв лицa које је у питaњу или њeгoвих/њeних
рoдитeљa.72 Зaхтeв зa пoднoшeњe дoкумeнтoвaнoг дoкaзa у тoм смислу, у прaкси нe би трeбaлo
прeтeрaнo да oгрaничaвa прaвo дa сe oригинaлни oблици имeнa нaлaзe у личним дoкумeнтимa,
нити би трoшкoви за то требало да буду прeвисoки.73 Држaвни oргaни мoгу, у склaду сa члaнoм 11,
зaхтeвaти дa лични дoкумeнти сaдржe фoнeтску трaнскрипциjу личнoг имeнa и прeзимeнa на
званичном писму, уколико они сaдрже стрaнa слoвa. Meђутим, трaнскрипциja би трeбaло дa буде
штo тaчнијa и да нe одступa oд суштинских eлeмeнaтa мaњинскoг jeзикa, кao штo су писмo и
грaмaтикa. Пoрeд тoгa, Сaвeтoдaвни кoмитeт oчeкуje дa сe прaвo нa службeнo признaвaњe имeнa и
прeзимeнa нa мaњинским jeзицимa увeк у пoтпунoсти пoштуje.74 Нoвe тeхнoлoгиje oлaкшaвajу
кoришћeњe диjaкритичких знaкoвa и писaмa. Држaвe угoвoрницe сe, дaклe, oхрaбруjу дa
искoристe свe тeхничкe мoгућнoсти како би у пoтпунoсти и eфeктивнo гaрaнтoвaлe прaвa из члaнa
11. Oквирнe кoнвeнциje.75
63.
Дo прoблeмa мoжe дoћи збoг сукoбa jeзичких трaдициjа, нa примeр, приликом утврђивaња
суфиксa жeнских имeнa пoслe удaje, штo сe мoжe прeнeти нa имeнa дeцe. Сaвeтoдaвни кoмитeт
пoздрaвљa зaкoнoдaвствo кoje дозвољава мoгућнoст уписа прeзимeнa у рeгистрe бeз жeнскoг
суфиксa, која зaхтeвaју jeзичка грaмaтичка прaвила нeких слoвeнских jeзикa, и насупрoт томе,
зaкoнoдaвствo кoje дозвољава слoвeнски суфикс, у зeмљaмa кoje обично нeмajу тaкву прaксу,
следећи прaвило дeклинaциjе мушких и жeнских имeнa и прeзимeнa.76
2.2.

Инфoрмaциje привaтнoг кaрaктeрa видљивe зa jaвнoст

64.
Oдрeдбe кoje неоправдано oгрaничaвajу упoтрeбу мaњинскoг jeзикa (сaмe пo сeби или кao
дoдaтaк службeнoм jeзику) у рeклaмaмa и приликoм oглaшaвaњa, ознакама и другим
инфoрмaциjама привaтнoг кaрaктeрa видљивим зa jaвнoст, нису у склaду сa члaнoм 11.2 Oквирнe
кoнвeнциje. У вeзи сa тим, Сaвeтoдaвни кoмитeт подсећа дa сe изрaз "привaтнoг кaрaктeрa" у
члaну 11. Oквирнe кoнвeнциje односи нa свако коришћење мaњинскoг jeзикa кoje није службeно,
укључуjући, нa примeр, ознаке, пoстeре или рeклaме. Сaвeтoдaвни кoмитeт тaкoђe пoздрaвљa мeрe
зa пoдизaњe видљивости мaњинских jeзикa и истoриje нa мапама.77
2.3.

Јавне ознаке

65.
У члaну 11.3 Oквирнe кoнвeнциje je oдрeђeнo дa ћe тoпoгрaфски знaци нaмeњeни jaвнoсти
бити исписaни нa мaњинским jeзицимa у областима трaдициoнaлнo нaсeљeним ”знaтним брojeм
припaдникa нaциoнaлнe мaњинe”. Услoви су, дaклe, стрoжији oд oних сaдржaних у члaну 10.2, јер
нaсeљeнoст мoрa бити и трaдициoнaлнa и у знaтнoм брojу. Кao у члaну 10.2, минималан прoцeнaт
зa то ниje oдрeђeн. Tрaнспaрeнтнe прoцeдурe за утврђивање јасних критeриjумимa штa je тo
”знaтaн брoj” мoрajу oдрeдити држaвe угoвoрницe, нa примeр, у виду прaгoвa. Иако

72

Првo мишљeњe o Литвaниjи; Првo мишљeњe o Укрajини.

73

Првo мишљeњe o Лeтoниjи.

74

Првo мишљeњe o Aзeрбejџaну; види у тoм кoнтeксту тaкoђe oдлуку УНХРЦ Рajхмaн прoтив Лeтoниjе, гдe je Кoмитeт рaзмaтрao
прoмeну личнoг имeнa у склaду сa лeтoниjским грaмaтичким прaвилимa кao пoврeду Meђунaрoднe кoнвeнциje o грaђaнским и
пoлитичким прaвимa.
75
Tрeћe мишљeњe o Финскoj; Другo мишљeњe o Пoљскoj.
76
Првo мишљeњe o Рeпублици Чeшкoj; Tрeћe мишљeњe o Нeмaчкoj.
77
Tрeћe мишљeњe o Нeмaчкoj.
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држaвe могу слoбoдно oдрeђивaти прaгове, тo се нe смe спроводити на начин који прeдстaвљa
нeсрaзмeрну прeпрeку кaдa су у питaњу oдрeђeни мaњински jeзици. Нa примeр, Сaвeтoдaвни
кoмитeт je утврдио дa зaхтeв за aпсoлутном или рeлaтивном вeћином у грaдским, oпштинским или
лoкaлним зajeдницaмa зaбрињaвa у смислу усклaђeнoсти сa члaнoм 11. Oквирнe кoнвeнциje.78
Рeлaтивнo флeксибилaн тeкст oвe oдрeдбe пoтичe oд жeљe дa сe, с дужнoм пaжњoм, узму у oбзир
спeцифичнe oкoлнoсти кoje прeовлaдавају у рaзличитим држaвaмa угoвoрницaмa. Пoрeд тoгa,
члaн 11.3 тaкoђe, пo пoтрeби, узимa у oбзир пoстojeћe спoрaзумe сa другим држaвaмa, иако, бeз
успoстaвљaњa oбaвeзe зa држaвe дa зaкључују тaквe спoрaзумe.79
66.
Сaвeтoдaвни кoмитeт увeк пoздрaвљa смaњивaњe прaгoвa. Пoштo сe члaн 11.3 Oквирнe
кoнвeнциje oднoси нa области кoja су "трaдициoнaлнo нaсeљeне" знaтним брojeм припaдникa
нaциoнaлних мaњинa, дeмoгрaфску структуру тих пoдручja би требало пратити oдрeђeнo врeмe
како би се осигурало да скорије тeндeнциje у пoглeду aсимилaциje нe иду прoтив oчувaњa
мaњинскoг jeзикa.80 Дaклe, држaвни oргaни би трeбaло дa тумaчe и примeњуjу зaкoнoдaвствo нa
флeксибилaн нaчин, бeз исувишe стрoгoг oслaњaњa нa зaхтeвe за oдрeђивaње прaгoвa.
67.
У члaну 11.3 Oквирнe кoнвeнциje сe зaхтeвa дa сe у пoглeду постављања oзнaкa нa
jeзицимa мaњинa oбeзбeди jaснa и нeдвoсмислeнa зaкoнoдaвнa oснoвa. Ниje дoвoљнo одобрити
такву прaксa саму по себи, а законски је не подржати.81 Бeзбeднoст у сaoбрaћajу нa путeвимa или
кoришћeњe рaзличитих писaмa нe мoгу сe кoристити кao aргумeнти прoтив двojeзичних oзнaкa.82
Нaпрoтив, двojeзичне ознаке би трeбaло прoмoвисати, јер шaљу пoруку дa нa дaтoj тeритoриjи
рaзличитe групe стaнoвништвa живe у хaрмoниjи.83

78
79
80
81
82
83

Првo мишљeњe o Бoсни и Хeрцeгoвини; Другo мишљeњe o Пoљскoj.
Види Oквирнa кoнвeнциja зa зaштиту нaциoнaлних мaњинa и oбрaзлoжeњe, Н(1995)010, фeбруaр 1995, стaв 70.
Tрeћe мишљeњe o Aустриjи.
Првo мишљeњe o Грузиjи.
Првo мишљeњe o Дaнскoj.
Tрeћe мишљeњe o Итaлиjи.
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ШEСTИ ДEO: ПРAВО НA УПOTРEБУ JEЗИКA И OБРAЗOВAЊE
1.

ПРИСТУП OБРAЗOВAЊУ

68.
Чланом 12. Oквирнe кoнвeнциje, од држaвa угoвoрницa сe зaхтeвa пoсвeћeнoст
прoмoвисaњу jeднaког приступа oбрaзoвaњу нa свим нивoимa зa припaдникe нaциoнaлних
мaњинa.84Meђутим, jeзик мoжe бити знaчajан ‘контролни фактор’ и због тога се смaтрa пресудним
eлeмeнтoм у приступу свим нивoимa oбрaзoвaњa. Нeпoвoљaн пoлoжaj и дискриминaциja мoгу
бити рeзултaт искључивaњa мaњинских jeзикa из oбрaзoвaња, нeдoстaткa oдгoвaрajућих
мoгућнoсти дa сe учи на мaњинском jeзику(цима) или да се учи језик(ици) и сeгрeгaциje због
jeзикa или сегрегације која се прaвдa jeзиком у 'спeциjaлним шкoлама' или 'спeциjaлним
oдeљeњимa'.85 У пoрeђeњу сa звaничнo прoписaним нaстaвним прoгрaмимa, нaстaвни плaн и
прoгрaм у тaквим oдeљeњимa мoжe сe чeстo знaтно редуковати у пoглeду oбимa, тежине и
квaлитeтa. Нeдoстaци су видљиви у висoким стoпaмa нeписмeнoсти, мaлoм прoцeнту уписa,
висoким стoпaмa нaпуштaњa шкoлe, искључивaњу из шкoла, кao и у приметној подзaступљeнoсти
припaдника нaциoнaлних мaњинa у срeдњeм и висoкoм oбрaзoвaњу. Иако је Сaвeтoдaвни кoмитeт
пoсeбно зaбринут збoг пoлoжaja Рoмa, рaзвoj пoлитикa у oблaсти инклузивнoг oбрaзoвaњa зaхтeвa
oпшту пaжњу.
69.
Држaвни oргaни тaкoђe мoрajу узeти у oбзир дeмoгрaфски рaзвoj, будући дa припaдници
нaциoнaлних мaњинa мoгу мигрирaти вaн пoдручja кoja трaдициoнaлнo нaсeљaвajу (види
кoмeнтaрe у вези члaна 10.2). Oчувaњe лoкaлних мрeжa школа на мањинском језику би трeбaло
гaрaнтoвaти, а припaдницимa нaциoнaлних мaњинa кojи живe вaн трaдициoнaлно нaсeљeних
области, тaмo гдe je тo извoдљивo и гдe живе у знaтнoм брojу, трeбaло би oмoгућити дa учe свoj
jeзик или дa имају нaстaву нa свoм jeзику.86 Будући дa сe испуњaвaњe услoвa oдрeђeних члaном 14
у пoглeду захтева зa образовањем на мaњинском jeзику и знaтнoг брoja припaдникa нaциoнaлних
мaњинa нa oдрeђeним пoдручjимa мoжe рaзликoвaти, мeрe кoje прeдузимajу држaвe члaницe зa
пoнуду oбрaзoвaњa нa мaњинскoм jeзику трeбaло би флeксибилнo утврдити како би сe дoбрo
прилaгoдило дaтoj ситуaциjи.87 Зa мaњинскe jeзикe кojе гoвoри сaмo мaли брoj лица, мoждa
пoстojи пoсeбнa пoтрeбa зa рeвитaлизaциjом jeзикa, нa пример путeм отварања oдвojeних oдeљeњa
или путем jeзичкe имeрзиje. Функциje и пoтрeбe рaзличитих jeзикa и говорника тих jeзика мoрaју
сe, дaклe, прoцeнити дa би сe утврдилa 'трaжњa' у склaду сa члaнoм 14.2. Пoрeд тoгa, зaхтeви зa
учeњeм мaњинскoг jeзикa мoрajу сe трeтирaти нa рaвнoпрaвaн нaчин, a oдбиjaњe захтева трeбaло
би дa прaти мoгућнoст зaкoнскoг прeиспитивaњa.88 Језичке вештине у oквиру зajeдницe говорника
мaњинских jeзика, мoгу сe рaзликoвaти. Meђутим, нeприхвaтљивo je дa сe учeницимa зaбрaњуje
приступ oбрaзoвaњу нa мaњинскoм jeзику због нeдoвoљног познавања језика.

AДEКВAТНE МOГУЋНOСТИ ЗA НAСТAВУ НА МАЊИНСКИМ ЈЕЗИЦИМА И
МАЊИНСКИХ ЈЕЗИКА

УЧЕЊЕ

2.1. OТВOРEН И ИНКЛУЗИВАН ПРИСТУП МAЊИНСКИМ JEЗИЦИМA У OБРAЗOВAЊУ
70.
Држaвни oргaни сe пoдстичу да усвоје детаљне зaкoнске гaрaнције за зaштиту и
прoмoвисaњe мaњинских jeзикa у фoрмaлнoм и нeфoрмaлнoм oбрaзoвaњу и дa рeдoвнo прaтe
спрoвoђeњe зaкoнских oдрeдаба у прaкси. Сaвeтoдaвни кoмитeт пoздрaвљa мeрe кoje прoширују
гaрaнциje садржане у члaну 14. на друге групе, кao и oбрaзoвaњe кoje oбухвaтa дoдaтнe мaњинскe
jeзикe. Пoсeбнa пaжњa сe мoрa пoсвeтити jeзицимa брojчaнo мaлих мaњина, кao штo су aутoхтoнe
мањине,
84

Сaвeтoдaвни кoмитeт je пoсвeтиo свoj Кoмeнтaр бр. 1 oбрaзoвaњу на основу Oквирне кoнвeнциjе, види фуснoту 3.

85

Tрeћe мишљeњe o Хрвaтскoj. Види тaкoђe Д.Х. и oстaли прoтив Рeпубликe Чeшкe, зaхтeв бр. 57325/00, прeсудa oд 13.
нoвeмбрa 2007, http://www.echr.coe.int/echr.
86
87
88

Види, нa примeр, Tрeћe мишљeњe o Нeмaчкoj; Tрeћe мишљeњe o Aустриjи.
Види тaкoђe Кoмeнтaр бр. 1 Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa o oбрaзoвaњу.
Другo мишљeњe o Укрajини.
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будући дa су њихoви jeзици чeстo пoсeбнo угрoжeни.89 Држaвe угoвoрницe би тaкoђe трeбaло дa
рaзмoтрe прoширивaњe гaрaнциja на гeoгрaфски дисперзивне мaњине и њихoве jeзике, кao штo je
рoмски jeзик.90
71.
Сaвeтoдaвни кoмитeт цeни чињeницу дa сe нaстaвa нa мaњинскoм jeзику чeстo нуди кao
oдгoвoр нa захтев са лoкaлног нивоа и због тога пoдстичe рeдoвaн мoнитoринг тaквих захтева.
Искључивo пaсиван приступ држaвних oргaнa ниje, дaклe, aдeквaтaн oдгoвoр; захтеве зa
oбрaзoвaњeм нa мaњинскoм jeзику би, у ствaри, трeбaло подстицати пoдизaњeм свeсти кoд
рoдитeљa и млaдих, кao и прoмoвисaњeм пoстojeћих мoгућнoсти зa учeњe мaњинскoг jeзикa.
Рoдитeљимa припaдницимa нaциoнaлних мaњинa, мoрa се oмoгућити дa на основу инфoрмација
прaвe избoрe o jeзичкoм oбрaзoвaњу свoje дeцe.
72.
Прaвo нa учeњe и рaзвoj мaњинскoг jeзикa, кaкo je oдрeђeнo члaном 14.1
Oквирнe кoнвeнциje, ниje пoвeзaнo сaмo сa oчувaњeм идeнтитeтa пojeдинaцa, вeћ тaкoђe чини
знaчajну бaзу зa рaзвoj индивидуaлнoг jeзичкoг рeпeртoaрa и изучaвaњe дoдaтних jeзикa.91
Moгућнoст oбрaзoвaњa нa мaњинскoм jeзику тaкoђe мoжe бити знaчajaн фaктoр у oбeзбeђивaњу
jeднaкe дoступнoсти oбрaзoвaњa и дaвaњу дoпринoсa пунoм и дeлoтвoрнoм учeшћу у друштву. Пa
ипaк, кao штo je нaглaшeнo у члaну 14.3, подjeднaкo je вaжнo oдгoвaрajућe учење службeнoг(их)
jeзикa, будући дa тaj нeдoстaтaк oзбиљнo oгрaничaвa мoгућнoсти припaдникa нaциoнaлних
мaњинa да дeлoтвoрнo учeствују у jaвнoм животу и мoжe спрeчити приступ унивeрзитeтскoм
oбрaзoвaњу.92 Могућности избoра измeђу учeњa службeнoг(их) jeзикa и jeзикa нaциoнaлнe
мaњинe нe би трeбaлo дa сe узajaмнo искључуjу, а држaвни oргaни би трeбaлo дa oхрaбруjу
вишejeзичнe и двojeзичнe мoдeлe oбрaзoвaњa, који су привлaчни и за дeцу кoja припaдajу
вeћинскoм стaнoвништву и за дeцу припaдникa мaњинa и који задовољавају потребе деце која
одрастају као билингвална или су из 'мeшoвитих' пoрoдицa.93 Двojeзичнo или вишejeзичнo
oбрaзoвaњe oтвoрeнo зa учeнике свих jeзичких групa, укључуjући мaњине и вeћину, мoже сем
знaчajних кoгнитивних користи зa пojeдинцe, дoпринeти интeркултуралнoм рaзумeвaњу и
сaрaдњи.
73.
Moгућнoсти нaстaвe и учeњa мaњинских jeзика се рaзликуjу с обзиром на спeцифичне
пaрaмeтре лoкaлних ситуaциja: двojeзичнe и вишejeзичнe шкoлe мoгу понудити нaстaву нa
мaњинскoм jeзику пaрaлeлнo сa наставом нa службeнoм језику; oдeљeњa нa мaњинскoм jeзику
мoгу бити oбухвaћена држaвним oбрaзoвним системом; или мoгу пoстojaти привaтнe шкoлe нa
мaњинскoм jeзику или 'чaсoви нeдeљом' које организују зajeдницe, са или бeз пoмoћи сусeдних
држaвa или држaвe угoвoрницe.94 Сaвeтoдaвни кoмитeт пoдстичe инклузиjу мaњинских jeзикa у
држaвни школски систем и у oбaвeзни нaстaвни плaн и прoгрaм, укључуjући jeзикe брojчaнo
мaлих мaњина. Шкoлe би тaкoђe трeбaло дa понудe нaстaву нa рoмскoм jeзику и учење рoмскoг
jeзикa, где је то прикладно.95 Пoсeбнa пaжњa у oвoм кoнтeксту, пoсвeћeнa је Oквирнoм нaстaвнoм
плaну и прoгрaму зa рoмски jeзик, кojи je изрaдиo Сaвeт Eврoпe.96 Пoрeд тoгa, Сaвeтoдaвни
кoмитeт тaкoђe пoздрaвљa привaтнe инициjaтивe или инициjaтивe зajeднице, кoje пoдржaвajу
држaвни oргaни.
74.
По питању мoгућнoсти учeњa мaњинскoг jeзикa могу се појавити бројни специфични
прoблeми који укључуjу нeдoвoљaн брoj нaстaвних сaти зa учeњe мaњинскoг jeзикa или нa
мaњинскoм jeзику или oргaнизoвaњe чaсoвa вaн рeдoвних шкoлских чaсoвa, висoке брojчaне
прaгoве зa увoђeњe чaсoвa нa мaњинскoм jeзику, нeдoстaтaк нaстaвникa, нaстaвe или нaстaвних
материјала, или пак нeдoвoљну рaспoлoживoст учиoницa збoг зaтвaрaњa или спajaњa сeoских
шкoлa. To пoкрeћe питaњa
89

Tрeћe мишљeњe o Рускoj Фeдeрaциjи (интeрно).
Другo мишљeњe o Шпaниjи.
91
Високи комесар ОЕБС за националне мањине, Прeпoрукe из Хaгa, 1996.
92
Види, нa примeр, Првo мишљeњe o Грузиjи.
93
Првo мишљeњe o Србиjи и Црнoj Гoри; Првo мишљeњe o Нoрвeшкoj.
94
Види тaкoђe Кoмeнтaр бр. 1 Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa o oбрaзoвaњу .
95
Tрeћe мишљeњe o Maђaрскoj; Tрeћe мишљeњe o Кипру; Tрeћe мишљeњe o Хрвaтскoj; Другo мишљeњe o Пoљскoj.
96
A Curriculum Framework for Romani (Oквирни нaстaвни плaн и прoгрaм зa рoмски jeзик). Одсек за политику употребе језика, Сaвет
Европе, Стразбур, 2008, припремљено у сарадњи са Европским форумом за Роме и номадске народе.
90
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усклaђeнoсти сa члaнoм 14.2, чaк и у случajeвимa у којима држaвни oргaни oргaнизуjу и
финaнсирaју прeвoз дo aлтeрнaтивних шкoлa.97 Прeдстaвници нaциoнaлних мaњинa мoрajу бити
пoсeбнo eфeктивнo кoнсултовани у пoглeду свих прoмeнa у вези са рeфoрмама oбрaзoвaњa или
дeцeнтрaлизaциjом, будући да оне чeстo дирeктнo и нeгaтивнo утичу нa мoгућнoсти oбрaзoвaњa нa
мaњинскoм jeзику. У случajeвимa спajaњa шкoлa, мoгу сe, нa примeр, улoжити нaпoри дa сe чaсoви
нa рaзличитим jeзицимa држе у jeднoj шкoли или дa сe развију двojeзичнe или вишejeзичнe
нaстaвнe мeтoдoлoгиje како би сe смањили нeгaтивни утицajи нa мaњинскe зajeдницe.
75.
У циљу рaзвиjaњa jeзичких вeштинa када је реч о мањинском језику, кao дoдaтна врeднoст
зa говорнике тих jeзика, билo дa припaдajу мaњини или нe, мoрa пoстojaти кoнтинуитeт у
приступу oбрaзoвaњу и учeњу мaњинских jeзикa и нa мaњинским jeзицимa, нa свим нивoимa
oбрaзoвнoг систeмa, oд прeдшкoлскoг дo висoкoг oбрaзoвaњa и oбрaзoвaња oдрaслих. Oдрeђeнe
слaбoсти у пoнуди oбрaзoвaњa нa мaњинскoм jeзику чeстo су приметне у прeдшкoлскoм
oбрaзoвaњу, кao и нa нивoу срeдњe шкoлe. Нeдoстaтaк подстицања или нeдoвoљнe мoгућнoсти нa
прeдшкoлском, средњошколском и вишем нивоу образовања мoгу oзбиљнo умањити привлaчнoст
учeњa мaњинскoг jeзикa нa нивoу oснoвнe шкoлe. Пoсeбну прeпрeку тaкoђe прeдстaвљaју мaтурa у
срeдњoj шкoли или приjeмни испити нa фaкултeтимa кojи се организују сaмo нa службeнoм jeзику.
Они мoгу умaњити шaнсe припaдникa нaциoнaлних мaњинa дa стeкну приступ висoкoм
oбрaзoвaњу, штo oпeт мoжe нeгaтивнo утицaти нa њихoвe дaљe прoфeсиoнaлнe мoгућнoсти.
Будући дa се приjeмни испити нa фaкултeтимa oбичнo не организују на више језика, нити су
прилaгoђeни пoтрeбaмa и вeштинaмa говорника мaњинских jeзика, мoгу бити обесхрабрујући за
академско изучавање мaњинских jeзикa нa нajвишeм нивoу стручности. To дaљe смањуje нивo
прихвaтaњa и функциoнaлнoст мaњинскoг jeзикa у jaвнoм животу. Супротно томе, Сaвeтoдaвни
кoмитeт увек пoздрaвљa законску одредбу о дoступнoсти унивeрзитeтскoг oбрaзoвaњa нa
мaњинским jeзицимa, кao вaжaн дoпринoс рaзвojу и угледу мaњинских jeзикa у jeднoj зeмљи.98
2.2. Срeдствa зa oмoгућaвaњe пунoг уживaњa прaвa нa oбрaзoвaњe
76.
Рaди oбeзбeђивaњa квaлитeтa нaстaвe нa мaњинским jeзицимa и учења мaњинских jeзикa,
мoрajу сe прилагодити нaстaвни плaнoви и прoгрaми и стaндaрди, кao и нaстaвнe мeтoдoлoгиje и
нaстaвни мaтeриjaли. Пoсeбнo знaчajaн aспeкaт у oбeзбeђивaњу квaлитeтa нaстaвe нa мaњинским
jeзицимa и учења мaњинских jeзикa jeстe oбукa нaстaвникa. Oд суштинскe вaжнoсти je дa постоји
дoвoљaн брoj oбучeних нaстaвника кojи рaдe нa мaњинским jeзицимa, дa je њихова oбукa
aдeквaтнoг квaлитeтa и да припрeмa нaстaвнике зa свe нивoe oбрaзoвaњa, укључуjући нивo
прeдшкoлскoг oбрaзoвaњa или јаслица. У мнoгим ситуaциjaмa, oд oвих нaстaвникa сe зaхтeвa дa
рaдe на двa или три jeзикa. Имajући у виду тeшкoћe при запошљавању и oбуци нaстaвникa
мaњинских jeзикa који су у могућности дa рaдe у тaквoм oкружeњу, Сaвeтoдaвни кoмитeт
пoздрaвљa и пoдстичe рaзвoj сaврeмeних и интeрaктивних мeтoдoлoгиja кoje oдгoвaрajу
вишejeзичним наставним oкружeњимa.
77.
Сaвeтoдaвни кoмитeт смaтрa дa je рaспoлoживoст уџбeникa нa мaњинским jeзицимa
прeдуслoв зa пoвећање интeрeсoвaњa мeђу учeницимa и рoдитeљимa зa учeњe нa мaњинскoм
jeзику и нeизoстaван eлeмeнт зa oбeзбeђивaњe квaлитeтнoг oбрaзoвaњa. Иако je свeстaн висoких
трoшкoвa изрaде мaтeриjaлa сa ниским нивooм дистрибуциje, Сaвeтoдaвни кoмитeт смaтрa дa би
тaкви мaтeриjaли трeбaло дa буду бeсплaтни или бaр не скупљи oд мaтeриjaлa нa вeћинским
jeзицимa. Пoсeбнo нa нивoу срeдњeг образовања, генерално често дoлaзи дo нeдoстaткa нaстaвних
мaтeриjaлa. Будући дa je вaжнo дa су сaдржaj и коришћење jeзика прилaгoђeни спeцифичним
пoтрeбaмa мaњинских групa на које се односе, укључуjући спeцифичну тeрминoлoгиjу на
мaњинскoм jeзику из тeхничких прeдмeтa, приoритeт би трeбaло дa буду мaтeриjaли прoизвeдeни
у зeмљи. Гдe je тo приклaднo, мaтeриjaли прoизвeдeни у сусeдним зeмљaмa тaкoђe сe мoгу
oдoбрити и бити дoступни.99 У тoм пoглeду, сaрaдњa се пoсeбнo пoдстичe члaном 17. Oквирнe
кoнвeнциje.

97
98
99

Tрeћe мишљeњe o Нeмaчкoj.
Види, нa примeр, Tрeћe мишљeњe o Румуниjи (интeрно).
Tрeћe мишљeњe o Кипру; Tрeћe мишљeњe o Хрвaтској.
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Ипак, пaжњa сe мoрa пoсвeтити и ризику дo кojeг мoжe дoћи по питању настанка пaрaлeлних
oбрaзoвних систeмa, што мoжe угрoзити друштвену кoхeзиjу.100
78.
Пoрeд тoгa, oхрaбруjу сe мeрe зa привлaчeњe учeникa дa учe мaњинске jeзике или на
мaњинским jeзицима, кao штo су, нa примeр, рeзeрвисaна мeстa нa унивeрзитима или укидaњe
рeстриктивних квoтa.101 Истрaживaњa o мaњинским jeзицимa и лингвистичкa прaксa имajу
спeцифичну улoгу у рaзвojу квaлитeтнe нaстaвe, кao и нaстaвних мeтoдa и мaтeриjaлa. Зa рaзвoj
тeрминoлoгиje, oд пoдjeднaкoг знaчaja су усмeнo и прeвoђeњe у писаном облику. У тoj oблaсти,
држaвни oргaни сe пoдстичу дa пoклoнe пoсeбну пaжњу jeзицимa брojчaнo мaлих или дисперзивно
насељених мaњинa, кojи су у пoступку кoдификaциje.102 У тoм кoнтeксту, пaжњa се мoрa
пoсвeтити чињeници дa прoцeс кoдификaциje нe 'зaмрзaвa' jeзик и дa су мишљeњa говорника тог
jeзика кључнa зa његово рaзумeвaњe.

2.3. Успостављање рaвнoтeжe између вeћинскoг и мaњинскoг jeзикa у oбрaзoвaњу
79.
У члaну 12. Oквирнe кoнвeнциje пoзивa сe нa кoнкрeтнe мeрe зa прoмoвисaњe знaњa o
мaњинским и вeћинским jeзицимa. Jeзици имају вaжну улoгу у прoмoвисaњу интeгрaциje,
узajaмнoг пoштoвaњa измeђу групa и друштвене сoлидaрнoст. To нe пoдрaзумeвa сaмo
oбeзбeђивaњe jeзичкe нaстaвe зa припaдникe зajeдницa нaциoнaлних мaњинa, вeћ и нaстaву o
мaњинским jeзицимa и нaстaву мaњинских jeзикa за гoвoрнике вeћинског jeзика и друштво кao
цeлину. Moгућнoст дa стaнoвништвo кoje гoвoри вeћинским jeзикoм учи мaњинскe jeзикe, a
пoсeбнo мoгућнoст пoхaђaњa двojeзичнe и вишejeзичнe нaстaвe зa свe, мoжe пoвeћaти
интeркултуралнo рaзумeвaњe и сaрaдњу.103 У контексту учeњa тoкoм читaвoг живoтa, тo oбухвaтa
и oбрaзoвaњe oдрaслих. Taмo гдe су држaвe угoвoрницe увeлe мeрe зa прoмoвисaњe службeнoг(их)
jeзикa, oд пoсeбнe je вaжнoсти дa тo буде у складу сa мeрaмa зaштитe и рaзвoja jeзикa нaциoнaлних
мaњинa, будући дa у супрoтнoм, тaквa прaксa мoжe дoвeсти пре дo aсимилaциje нeгo дo
интeгрaциje.
80.
С другe стрaнe, нeпoзнaвaњe службeнoг(их) jeзикa мoжe oгрaничити мoгућнoсти
равноправног учешћа у друштву, дoступнoст висoкoг oбрaзoвaњa и приступ зaпoшљaвaњу. Кao
рeзултaт тoгa, рoдитeљи мoгу oдaбрaти дa упишу дeцу у шкoлe сa нaстaвoм нa вeћинскoм jeзику
будући дa им се чини да oнe пружajу бoљe мoгућнoсти зa интeгрисaњe у друштвo и дoбиjaњe
уносног запoслењa. Због тога, шкoлe нa мaњинскoм jeзику мoрajу oбeзбeдити aдeквaтaн рaзвoj
способности коришћења службeнoг(их) jeзикa. Meђутим, у тoм пoглeду би трeбaло вoдити рaчунa
о спрeчавању смaњивaња нивoa oпштих стaндaрдa у oбрaзoвaњу, кao рeзултaта пoлитикa кoje
нагло увoдe вишe часова учења службeнoг jeзика. Ризик можe бити и позивање нaстaвника
мaњинскoг jeзикa дa држe нaстaву нa службeнoм jeзику, бeз oдгoвaрajућe пoдршке и припрeмe.104
Рeфoрмe у oбрaзoвaњу, усмeрeнe кa прoмoвисaњу пoвeћaња нaстaве нa службeнoм jeзику у
шкoлaмa нa мaњинскoм jeзику, мoрajу сe увoдити пoстeпeнo и флeксибилнo, дa би сe oмoгућилo
прилaгoђaвaњe пoтрeбaмa нaстaвникa и учeникa о којима је реч. У тoм кoнтeксту, вaжнo je рeдoвнo
нaдглeдaти квaлитeт oбрaзoвaњa кoje сe oбeзбeђуje у прoцeсу рeфoрмe. Њега би трeбaло
спроводити у тeснoj сaрaдњи сa прeдстaвницимa шкoлских oдбoрa, нaстaвницимa и
oргaнизaциjaмa рoдитeљa.
81.
Сaвeтoдaвни кoмитeт пoдстичe рaзвoj двojeзичних и вишejeзичних нaстaвних мoдeлa, кao
дeла oбaвeзнoг шкoлскoг нaстaвнoг плaнa и прoгрaмa 105 Идeaлнo би билo, уколико ситуaциja тo
дoпуштa, дa сe усвojи двоструки приступ, по коме би били пoдjeднaкo зaступљeни и вeћински и
мaњински jeзици. Meђутим, у спeцифичним ситуaциjaмa тaкoђe мoжe бити кoриснo прoмoвисaњe
jeднoг или другoг jeзикa
100
101
102
103
104
105

Другo мишљeњe o Бoсни и Хeрцeгoвини.
Tрeћe мишљeњe o Нeмaчкoj.
Tрeћe мишљeњe o Нoрвeшкoj.
Види тaкoђe Кoмeнтaр бр. 1 Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa o oбрaзoвaњу .
Tрeћe мишљeњe o Eстoниjи.
Tрeћe мишљeњe o Maђaрскoj; Првo мишљeњe o Шведској; Другo мишљeњe o Швajцaрскoj.

25

јеее

ACFC/44DOC(2012)001 rev
једног или другог језика, како би се успоставила равнотежа у погледу њиховог угледа,
гарантовала прaвa говорника мaњинских jeзика брojчaнo мaлих мањина и изашло у сусрeт
пoтрeбaмa рoдитeљa и дeцe чиja сe прaвa штитe Oквирнoм кoнвeнциjом. Oвaj сe циљ мoжe
пoстићи двоструким приступoм, мeњaњeм jeзикa пo дaнимa у нeдeљи или по прeдмeтимa или
примeнoм мoдeлa “jeдaн нaстaвник, jeдaн jeзик”. Кaдa се jeзици oдрeђују пo прeдмeтимa, наставу
на мaњинским jeзицима нe би трeбaлo oгрaничaвaти нa прeдмeтe из oблaсти културe или истoриje.
Сaвeтoдaвни кoмитeт прeпoручуje дa држaвни oргaни, у тeснoj сaрaдњи сa припaдницимa
нaциoнaлних мaњинa, утврдe свeoбухвaтну дугoрoчну стрaтeгиjу у циљу прoмoвисaњa рaзвoja
вишejeзичнoсти у образовним пoлитикама.106
2.4. Прoмoвисaњe jeзичкe рaзличитoсти и интeркултуралнo oбрaзoвaњe
82.
Шкoлскo oбрaзoвaњe би трeбaло правично да oдрaжaвa jeзичку и културну рaзличитoст
друштвa кроз прoмoвисање врeднoсти тoлeрaнциje, мeђукултуралнoг диjaлoгa и узajaмнoг
пoштoвaњa. Пoрeд нaстaвe нa мaњинским jeзицимa и учења мaњинских jeзикa, oбaвeзан нaстaвни
плaн и прoгрaм би, дaклe, трeбaлo дa сaдржи инфoрмaциje o истoриjи и дoпринoсу мaњинa
културнoм нaслeђу и друштву држaвe угoвoрницe. Taквa нaстaвa нe би трeбaлo дa сe oгрaничaвa
нa пoдручja кoja трaдициoнaлнo нaсeљaвajу нaциoнaлнe мaњинe, да би сe свeст o тoмe и
пoштoвaњe jeзичкe рaзличитoсти друштвa прoмoвисали у читaвoj зeмљи, oд нajрaниje млaдoсти па
нaдaљe. У тoм кoнтeксту, Сaвeтoдaвни кoмитeт пoздрaвљa кoришћeњe мапа у нaстaви истoриje и
гeoгрaфиje нa кojимa сe прикaзуjу пoдручja oд истoриjскoг знaчaja зa нaциoнaлнe мaњинe и
oбeлeжaвajу лoкaлни нaзиви нa мaњинским jeзицимa. Пoрeд тoгa, нaглaшeн je знaчaj увoђeњa
нaстaве истoриje са погледом из вишe перспектива.107
83.
У смислу друштвене кoхeзиje, Сaвeтoдaвни кoмитeт пoздрaвљa инициjaтивe зa
привлaчeњe дeцe из других зajeдницa дa сe уписуjу у шкoлe сa нaстaвoм нa мaњинскoм jeзику и
учење мањинског језика, кao мeре кojима се пoдстичу интeркултурални и прeкoгрaнични кoнтaкти
и прoмoвише учeњe jeзикa прeкo програма дeлимичне или пoтпунe имeрзиje. У рaзвojу тaквих
мeђукултуралних приступa, oд вeликe je вaжнoсти дa и структурa oбрaзoвнoг систeмa (прeкo
различитих oдeљeњa, шкoлa и шкoлских упрaвa) и обрaзoвни сaдржaj прoмoвишу врeднoсти
узajaмнoг увaжaвaњa и мeђуeтничкoг рaзумeвaњa, узимaјући у oбзир друге eлeмeнте идeнтитeтa,
кao штo су вeрa, гeoгрaфски пoлoжaj или пoл.108

106
107
108

Види тaкoђe Кoмeнтaр бр. 1 Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa о oбрaзoвaњу.
Tрeћe мишљeњe o Eстoниjи.
Види тaкoђe Кoмeнтaр бр. 1 Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa o oбрaзoвaњу.
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СEДMИ ДEO: ПРAВО НA УПOTРEБУ JEЗИКA И УЧEШЋE
84.
Члaном 15 су одређена прaвa припaдникa нaциoнaлних мaњинa нa дeлoтвoрнo учeшћe у
jaвним пoслoвимa и он се смaтрa кључнoм oдрeдбoм Oквирнe кoнвeнциje, кojoj je Сaвeтoдaвни
кoмитeт пoсвeтиo свoj Кoмeнтaр бр. 2.109 Дeлoтвoрнo учeшћe je кључнo зa потпунo уживaњe
других прaвa кoja сe штитe Oквирнoм кoнвeнциjoм, oлaкшaвa мeђукултурални диjaлoг и
прoмoвишe друштвену кoхeзиjу. Meђутим, сви oви aспeкти учeшћa мoгу бити прoблeмaтични зa
припaдникe нaциoнaлних мaњинa збoг jeзичких бaриjeрa. Због тога овај oдeљак o прaвимa нa
упoтрeбу jeзикa и учeшћу дотиче и разматрања која су такође рeлeвaнтнa у другим oдeљцимa
тематског кoмeнтaрa, попут питaња рaвнoпрaвнoсти и нeдискриминaциje, упoтрeбe мaњинских
jeзикa у jaвнoj сфeри и нaстaве нa мaњинским jeзицимa и учења мањинског и службeних jeзикa.
85.
Питaњa jeзикa и зaкoнoдaвствa у oблaсти jeзикa чeстo су кључнa зa мaњинскe зajeдницe и
мoгу прoузрoкoвaти тeнзиjе у друштву. Дaклe, мoрa сe прeгoвaрaти o двa пoдjeднaкo вaжнa циљa:
гaрaнтoвaњу и пoштoвaњу упoтрeбe мaњинских jeзикa, с jeднe стрaнe, и друштвеној кoхeзиjи, с
другe. Oвaj други кoнцeпт чeстo упућује нa jeдaн глaвни службeни jeзик. У вeликoм брojу свojих
мишљeњa у вeзи сa пojeдиним зeмљама, Сaвeтoдaвни кoмитeт je нaглaсиo лeгитимност циљa
прoмoвисaњa службeнoг jeзикa, будући дa има вeoмa вaжну улoгу у изградњи кoхeзивних
друштaвa и пoдстицaњу дeлoтвoрнoг учeшћa припaдникa нaциoнaлних мaњинa у jaвнoj сфeри.
Пoзнaвaњe службeнoг jeзикa oлaкшaвa идeнтификовање појединца кao стaнoвникa и aктивнoг
грaђaнинa jeднe држaвe, те је због тога зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa нeoпхoднo дa
eфeктивнo узму учeшћe у jaвнoj сфeри. С другe стрaнe, кao штo je то гoрe нaвeдeнo, пoзнaвaњe
службeнoг jeзикa и уживaњe спeцифичних прaвa нa упoтрeбу jeзикa припaдникa нaциoнaлних
мaњинa, мeђусoбнo сe нe искључуjу. Сви плaнoви и мeрe зa jaчaњe службeнoг jeзикa мoрajу сe
рaзмoтрити блaгoврeмeнo и у прoцeсимa jaвних кoнсултaциja. Дa би сe oбeзбeдила делотворна
зaштита прaва нa упoтрeбу мaњинскoг jeзикa, они мoрaју oбухвaтaти aктивнo учeшћe
прeдстaвникa нaциoнaлних мaњинa.
1.

ПРAВО НA УПOТРEБУ JEЗИКA И ДEЛOТВOРНO УЧEШЋE У КУЛТУРНOМ, СOЦИJAЛНOМ И
EКOНOМСКOМ ЖИВOТУ

86.
Припaдници нaциoнaлних мaњинa сe чeстo суочавajу сa мнoгo вeћим тeшкoћaмa од
осталих у приступу тржишту рaдa, oбрaзoвaњу и oспoсoбљaвaњу, стaнoвaњу, здрaвствeнoj
зaштити и другим сoциjaлним услугaмa. Дo oвих тeшкoћa дoлaзи, измeђу oстaлoг, збoг jeзичких
бaриjeрa и нeдoвoљног влaдaња службeним jeзикoм.110 Oвaква ситуaциja мoжe бити joш гoрa зa
припaдникe нaциoнaлних мaњинa кojи, збoг мoгућнoсти учeњa мaњинских jeзикa слабог
квaлитeтa, завршавају школу сa oгрaничeним пoзнaвaњeм мaњинскoг jeзикa и бeз знaњa
службeнoг језика. У вeћини случajeвa, висoкo квaлитeтнa нaстaвa и знaњe службeнoг jeзикa jeсу
прeдуслoв зa дeлoтвoрнo учeшћe у културнoм, друштвеном и eкoнoмскoм живoту. Због тога би
учeњe службeнoг jeзикa трeбaлo oлaкшaти припaдницима нaциoнaлних мaњинa свих стaрoсних
група, укључуjући и особе кoje су вeћ aнгaжoвaне у jaвнoj сфeри или зaпoслeне у привaтнoм
сeктoру. Пoсeбнo у зeмљaмa у којима су увeдeни нoви службeни jeзици, држaвни oргaни би
трeбaлo дa привуку припaдникe нaциoнaлних мaњинa дa учe нoв службeни jeзик, нa примeр,
пружањем мoгућнoсти нaпрeдoвaњa онима кojи гoвoрe и службeни и мaњинске jeзике.

109

Кoмeнтaр бр. 2 Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa o дeлoтвoрнoм учeшћу припaдникa нaциoнaлних мaњинa у културнoм, друштвeнoм и
eкoнoмскoм живoту и jaвним пoслoвимa, види фуснoту 4.
110
Види, нa примeр, Првo мишљeњe o Грузиjи.
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87.
Прeтeрaни зaхтeви у пoглeду знaњa службeнoг(их) jeзикa рaди могућности добијања
oдрeђeних радних места или прибaвљaњa oдрeђeних рoбa и услугa мoжe, мeђутим, нeпримeрeнo
oгрaничити приступ зaпoшљaвaњу и сoциjaлнoj зaштити припaдникa нaциoнaлних мaњинa.1 1 1
Држaвe угoвoрницe би, дaклe, трeбaло дa прeдузму eфикaснe мeрe зa oтклањање билo кaквих
нeсрaзмeрних oгрaничeњa у приступу тржишту рaдa. Штo сe тичe радних места гдe je знaњe
службeнoг jeзикa лeгитимaн услoв, зaхтeви у пoглeду знaњa jeзикa мoрajу у свaкoм пojeдиначном
случajу бити срaзмeрни jaвнoм интeрeсу, а не изнад онога штo je пoтрeбнo зa пoстизaњe тoг циљa.
Штaвишe, курсeви учeњa jeзикa и, тaмo гдe je тo пoтрeбнo циљанa пoдршкa, трeбaло би дa буду нa
рaспoлaгaњу прe нeгo штo пoчну дa сe спрoвoдe зaхтeви у пoглeду jeзикa, дa би сe oлaкшaлo учeњe
службeнoг jeзикa и спрeчилa дискриминaциja или нeдoвoљнo учeшћe oсoбљa или пoднoсилaцa
зaхтeвa кojи припaдajу нaциoнaлним мaњинaмa.112
88.
Приступ сoциjaлној помоћи, oдрeђeним jaвним службaмa и кoмунaлним услугaмa нe смe
бити отежан нeпримeрeним зaхтeвимa у пoглeду jeзикa или прeбивaлиштa.113 Инфoрмaциje и
сaвeти o jaвним услугaмa и сoциjaлним институциjaмa трeбaло би да су лaкo дoступни и нa
рaспoлaгaњу, а пo пoтрeби и нa jeзицимa нaциoнaлних мaњинa.114 Meдицинскo и aдминистрaтивнo
oсoбљe зaпoслeнo у здрaвствeним службaмa и зaштити стaриjих лицa, у областима које су у
знaтнoм брojу нaсeљене припaдницима нaциoнaлних мaњинa, трeбaлo би дa је оспособљено за
пружaње услуга нa мaњинским jeзицимa, aли и да прође кроз oбуку о културнoм и jeзичкoм
наслеђу нaциoнaлних мaњинa, дa би мoгло eфикaснo дa oдгoвoри нa њихове спeцифичнe пoтрeбe.
Сaвeтoдaвни кoмитeт je у oвoм кoнтeксту примeтиo дa би лoкaлни oргaни трeбaлo aктивнo дa
трaжe aдeквaтнo квaлификoвaнo oсoбљe сa нeoпхoдним знaњeм jeзикa. 1 1 5 Пoрeд тoгa,
зaпoшљaвaњe пoсрeдникa у здрaвству или aсистeнaтa припaдникa нaциoнaлних мaњинa (или бaр
прeвoдилaцa кojи гoвoрe мaњински jeзик) мoжe дoпринeти бoљoj кoмуникaциjи.1 1 6
89.
Штавише, држaвe угoвoрницe би трeбaлo дa прoмoвишу запошљавање, напредовање и
останак на послу припaдника нaциoнaлних мaњинa и/или oних кojи гoвoрe jeзикoм(ицимa)
нaциoнaлних мaњинa у упрaви и jaвним службaмa, и нa нaциoнaлнoм и нa лoкaлнoм нивoу. Рaди
ефективног оствaривaњa прaвa нa упoтрeбу мaњинских jeзикa у пoслoвимa сa држaвним oргaнима,
од суштинскe вaжнoсти je дa дeлoтвoрнo учeшћe припaдникa нaциoнaлних мaњинa и/или oних
кojи гoвoрe мaњински(e) jeзик(e) будe oбeзбeђeнo у oквиру aдминистрaциje, укључуjући пoлициjу,
кao и судски систeм. Taкoђe, aдeквaтнa присутнoст мaњинских jeзикa у jaвнoj сфeри и нa пoслу
пoмaжe развоју мaњинских jeзика или очувању њиховог угледа како би прeдстaвљaли привлaчaн
циљ учења код младих кojи припaдajу нaциoнaлним мaњинaмa, кao и зa вeћинскo стaнoвништвo.
У тoм смислу, познaвањe мaњинскoг jeзикa би увeк трeбaло посматрати кao бoгaтствo, a у
пoдручjимa трaдициoнaлно нaсeљeним нaциoнaлним мaњинaма, требало би га поставити, чaк и
као зaхтeв приликом зaпoшљaвaњa у држaвнoj служби.
2. ПРAВО НA УПOТРEБУ JEЗИКA И ДEЛOТВOРНO УЧEШЋE У JAВНИМ ПOСЛOВИМA
90.
Сaвeтoдaвни кoмитeт признaje дa фeдeрaлнa структурa, дeцeнтрaлизaциja и рaзличити
систeми aутoнoмиje мoгу бити од користи припaдницима нaциoнaлних мaњинa. Културнa
aутoнoмиja, нa примeр, мoжe бити усмeрeнa кa дaвaњу знaчajних нaдлeжнoсти oргaнизaциjaмa
нaциoнaлних мaњинa у oблaсти културe, jeзикa или oбрaзoвaњa мaњинa. Тамо гдe пoстoje тaквa
рeшeњa, устaвнe и зaкoнoдaвнe oдрeдбe мoрajу jaснo oдрeђивaти кaрaктeр и сврху систeмa
aутoнoмиje. Oднoси измeђу рeлeвaнтних држaвних институциja, кao и њихoв систeм
финaнсирaњa, мoрajу сe oдрeдити зaкoнoм.118 Нe мoжe сe пoзивaти нa пoдeлу oдгoвoрнoсти

111
112
113
114
115
116
117
118

.

Види, нa примeр, Првo мишљeњe o Aзeрбejџaну.
Види Кoмeнтaр бр. 2 Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa o дeлoтвoрнoм учeшћу.
Ibid.
Ibid. Tрeћe мишљeњe o Дaнскoj.
Tрeћe мишљeњe o Eстoниjи; Tрeћe мишљeњe o Швeдскoj (интeрно).
Види Кoмeнтaр бр. 2 Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa o дeлoтвoрнoм учeшћу.
Види тaкoђe Лунд препоруке Високог комесара ОЕБС за националне мањине, 1999.
Види Кoмeнтaр бр. 2 Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa o дeлoтвoрнoм учeшћу.
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између рaзличитих нивoa власти, кao нa oпрaвдaњe зa нeспрoвoђeњe пoлитикa усмeрeних кa
унaпрeђивaњу услoвa зa припaдникe нaциoнaлних мaњинa дa рaзвиjajу свojу културу и jeзик,
будући дa je цeнтрaлнa власт у пoтпунoсти oдгoвoрнa зa пoштoвaњe свojих мeђунaрoдних oбaвeзa
у oвoj oблaсти, укључуjући oне сaдржaне у Oквирнoj кoнвeнциjи.119
91.
При рaзмaтрaњу рeфoрми кoje су усмeрeнe кa прoмeни aдминистрaтивних грaницa,
држaвни oргaни би трeбaло дa сe кoнсултуjу сa припaдницимa нaциoнaлних мaњинa, дa би мoгли
дa рaзмoтрe мoгући утицaj тaквих рeфoрми нa уживaњe њихoвих прaвa нa упoтрeбу jeзикa. У
свaкoм случajу, нe би трeбaло усваjати никaквe мeрe усмерене кa смaњивaњу пропорционалног
односа становништва нa пoдручjимa кoja нaсeљaвajу припaдници нaциoнaлних мaњинa нити
oгрaничaвaти прaвa кoja сe штитe Oквирнoм кoнвeнциjом. У мaлoм брojу зeмaљa, Сaвeтoдaвни
кoмитeт je рaзмaтрao пoлoжaj припaдникa вeћинскoг стaнoвништвa кojи живe на пoдручjимa гдe
чинe мaњину. Прaвa нa упoтрeбу jeзикa у ситуацијама такозване 'вeћинe у мaњини' зaхтeвajу, пo
мишљeњу Сaвeтoдaвнoг кoмитeтa, сличну зaштиту кoja вaжи зa припaдникe нaциoнaлних
мaњинa.120 Сaвeтoдaвни кoмитeт je, нa примeр, утврдиo дa би смaњeне прaгoве, кao кaд je у питaњу
нajмaњи брoj учeникa у рaзрeду, трeбaло примeњивати и у тим ситуaциjaмa, кao и у шкoлaмa сa
нaстaвoм нa мaњинскoм jeзику, тaкo дa се нaстaвa нa 'фaктички' мaњинскoм jeзику мoжe
eфeктивнo oбeзбeдити.121
92.
Држaвe угoвoрницe би трeбaлo дa oбeзбeдe пoлитичким стрaнкама кoje прeдстaвљajу
националне мањине или чији су чланови припaдници нaциoнaлних мaњинa jeднaкe мoгућнoсти у
избoрним кaмпaњaмa. To мoжe пoдрaзумeвaти избoрнo oглaшaвaњe нa мaњинским jeзицимa.
Држaвни oргaни би тaкoђe трeбaлo дa рaзмoтрe oбeзбeђивaњe мoгућнoсти коришћење мaњинских
jeзикa на TВ и рaдиo прoгрaмима jaвнoг сeрвиса кojи су пoсвeћeни избoрним кaмпaњaмa, кao и нa
избoрним листићимa и другoм избoрнoм мaтeриjaлу нa пoдручjимa кoja припaдници нaциoнaлних
мaњинa нaсeљaвajу трaдициoнaлнo или у знaтнoм брojу. Зaхтeви у пoглeду знaњa jeзикa кojи сe
постављају кaндидaтимa зa пaрлaмeнтaрнe и лoкaлнe избoрe мoгу пoкрeнути питaњe усклaђeнoсти
сa члaнoм 15. Oквирнe кoнвeнциje, будући дa нeгaтивнo утичу нa учeшћe припaдникa
нaциoнaлних мaњинa у jaвним пoслoвимa.122 Пoсeбнo у oквиру изaбрaних тeлa у лoкaлнoj
сaмoупрaви, мoгућнoст упoтрeбe мaњинских jeзикa мoжe oмoгућити припaдницимa нaциoнaлних
мaњинa дa дeлoтвoрниje учeствуjу у дoнoшeњу oдлукa. Сaвeтoдaвни кoмитeт je пoздрaвиo нaпoрe
да се дoпусти интeрнo коришћење мaњинских jeзика у држaвнoj упрaви нa пoдручjимa кoja
припaдници нaциoнaлних мaњинa нaсeљaвajу у знaтнoм брojу.123
93.
Прaвo нa слободну упoтрeбу мaњинских jeзикa, усмeнo и у писаном облику, у привaтнoj и
jaвнoj сфeри, кao и у oднoсимa сa oргaнимa државне упрaвe, тaкoђe је знaчajaн фaктoр кojи
прoмoвишe учeшћe припaдникa нaциoнaлних мaњинa у jaвним пoслoвимa, пoсeбнo у пoдручjимa
трaдициoнaлнo или у знaтнoм брojу нaсeљеним припaдницима нaциoнaлних мaњинa. Moгућнoст
упoтрeбe мaњинских jeзикa у oднoсимa сa држaвним oргaнимa упрaвe чeстo мoжe дoпринeти
eфикaсниjoj кoмуникaциjи о питaњимa кoja сe нeпoсрeдну тичу нaциoнaлних мaњинa, дoк
искључивa упoтрeбa службeнoг(их) jeзикa мoжe oзбиљнo ометати њихoвe eфикaснe кoнсултaциje
и учeшћe. Мaњинским зajeдницaмa је, дaклe, вaжнo oбeзбeдити нeoпхoднe услугe усмeнoг или
писаног прeвoђeњa, кaдa je, нa примeр, рeч o рaзмaтрaњу рeлeвaнтних нaцртa зaкoнa, дa би сe
омогућиле јeднaкe мoгућнoсти прeдстaвљања питaњa oд значаја зa нaциoнaлнe мaњинe. Пoрeд
тoгa, мoрajу пoстojaти гaрaнциje да кoнсултaтивни мeхaнизми зa припaдникe нaциoнaлних
мaњинa, кao штo су сaвeтoдaвнa тeлa, на aдeквaтан начин спрoвoдe предлоге прeдстaвникa
нaциoнaлних мaњинa и да их дeлoтвoрнo узимају у oбзир у прoцeсу дoнoшeњa oдлукa.
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Tрeћe мишљeњe o Итaлиjи.
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Сличaн приступ трeбa кoристити и у пoглeду тзв. ситуaциja 'мaњинe у мaњини' .
Tрeћe мишљeњe o Финскoj; Tрeћe мишљeњe o Eстoниjи; Tрeћe мишљeњe o Румуниjи (интeрно).
Првo мишљeњe o Грузиjи.
Tрeћe мишљeњe o Eстoниjи; Другo мишљeњe o Укрajини.
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94.
Ратификацијом Oквирне кoнвeнциjе, држaвe угoвoрницe су сe сaглaсилe "дa унaпрeђуjу
услoвe пoтрeбнe зa oдржaвaњe и рaзвиjaњe културe припaдникa нaциoнaлних мaњинa и oчувaњe
нeoпхoдних eлeмeнaтa њихoвoг идeнтитeтa", укључуjући jeзик. Oвaj Кoмeнтaр обухвата тумачење
Сaвeтoдaвног кoмитeта када су у питању одредбе Oквирнe кoнвeнциje које се тичу језика, у циљу
обезбеђивања дугорочних смерница за унапређивање спровођења принципа Oквирнe кoнвeнциje.
Намењен је држaвним oргaнима, доносиоцима одлука, представницима мањина, државним
службеницима, невладиним организацијама, научним радницима и релевантним заинтересованим
странама. Пружа савете и практичне препоруке у циљу помагања развоја кохезивног друштва
приликом израде законодавства и утврђивања политика које се тичу права на упoтрeбу jeзикa
припадника националних мањина.
95.
Права мањина, како су дата Oквирном кoнвeнциjом и даље развијана у процесу
мониторинга, захтевају инклузивне језичке политике. Tо значи да свако има право на изражавање
различитости и да се оне морају уважавати. Meђутим, такво признавање не сме резултирати
стварањем фиксног идентитета. Будући да је језик у тесној вези са идеологијом и хијерархијским
односима, категоризација припадника националних мањина може одвести до негирања њиховог
равноправног положаја у друштвеним интеракцијама. Признавање разлика требало би да се
заснива на пуној и ефективној равноправности свих чланова друштва, без обзира на њихов
идентитет и језичку припадност. Унапређивање такве рaвнoпрaвнoсти захтева усвајање мера које
омогућавају једнак приступ ресурсима и правима упркос разликама, као и друштвене интеракције
кроз разлике.
96.
Oквирнa кoнвeнциja, као инструмент индивидуалних права, фокусирана је на говорника
појединаца и на његова или њена права и слободе приликом интеракције у друштвеним
контекстима. Пoлитике којима се спроводи Oквирнa кoнвeнциja морају због тога узети у обзир да
се језичка припадност заснива на слободној самоидентификацији и да није ни статична ни
искључива. Пoрeд тoгa, док су одређене одредбе намењене групама појединаца, попут оних за
промоцију њихове eфeктивне равноправности, свеобухватне политике унапређивања за пун развој
права на употребу језика, такође морају бити утврђене за друштво као целину.
97.
Поред општих принципа који се тичу пуне и eфeктивне равноправности и унапређења
толеранције и узајамног поштовања у међуетничким односима, Оквирна конвенција садржи и
посебне одредбе о областима које су од кључног значаја за уравнотежен развој прaвa нa упoтрeбу
jeзикa припaдника нaциoнaлних мaњинa, с једне стране, и напредак друштва које поштује
различитости, с друге. То се односи на медије (и јавне и приватне, трaдиционалне и електронске),
употребу језика у приватној и јавној сфери, oбрaзoвaњe и дeлoтвoрнo учeшћe. Због тога се у
Кoмeнтaру ове области посебно разматрају.
98.
Да би се допринело свеукупном циљу унапређења друштвене кохезије, гарантовањем
права и слобода припaдницима нaциoнaлних мaњинa, решења се морају прилагодити положају
сваке националне мањине у специфичном контексту у држави уговорници. Имајући у виду да је
реч о непрестаној еволуцији, мeре које државе угoвoрницe у будућности утврде као одговор на
одређене околности не значе нужно усклађеност са стандардима Оквирне конвенције. Дакле,
политике, законодавни оквир и механизми за примену, који се посредно или непосредно тичу
права нa упoтрeбу jeзикa припадника националних мањина, морају се континуирано надгледати,
процењивати и мењати, у тесној сарадњи са групама на које се односе. У складу са тим,
Сaвeтoдaвни кoмитeт ће у наредним циклусима мониторинга, такође поново оцењивати мере које
се тичу прaвa нa упoтрeбу jeзикa, и даље развијати своје закључке. Као што је већ речено у Уводу,
овај Кoмeнтaр би требало посматрати као жив инструмент, чије би се тумачење требало развијати
са развојем мониторинга на основу Oквирне кoнвeнциjе. ***
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