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Kakšne obveznosti prevzamejo države
pogodbenice, ko ratificirajo okvirno
konvencijo?
Dolo¹be okvirne konvencije urejajo celo
vrsto zadev, med drugim:
ž prepoved diskriminacije;
ž uveljavitev dejanske enakosti;
ž spodbujanje razmer, ki pripadnikom narodnih
manjšin omogo¹ajo lažje ohranjanje in razvoj
njihove kulture, vere, jezika in obi¹ajev;
ž svobodo mirnega zborovanja, združevanja,
izražanja, mišljenja, vesti in veroizpovedi;
ž dostop do medijev in njihovo uporabo;
ž jezikovne svoboš¹ine:
Ê uporabo manjšinskega jezika v zasebnem in
javnem življenju ter njegovo uporabo pred upravnimi organi;
Ê uporabo svojega priimka in imena v manjšinskem jeziku;
Ê objavljanje informacij zasebne narave v manjšinskem jeziku;
Ê krajevna imena in topografski znaki v manjšinskem jeziku;
ž izobraževanje:
Ê u¹enje in pou¹evanje v manjšinskem jeziku;
Ê svobodno ustanavljanje izobraževalnih zavodov;
ž ¹ezmejne stike;
ž mednarodno in ¹ezmejno sodelovanje;
ž sodelovanje v gospodarskem, kulturnem in
družbenem življenju;
ž sodelovanje v javnem življenju;
ž prepoved prisilne asimilacije.

Sekretariat okvirne konvencije za varstvo narodnih
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Spletna stran: http://www.coe.int/minorities/.
Spletna stran vsebuje zadnje informacije in
dokumentacijo o razli¹nih dejavnostih sekretariata
okvirne konvencije. To so med drugim:
ž najnovejša sporo¹ila o spremljanju in nadzorovanju izvajanja okvirne konvencije;
ž temeljna pravna besedila;
ž javna poro¹ila in mnenja, pripravljena v
procesu spremljanja in nadzorovanja, kot so
resolucije Odbora ministrov, mnenja svetovalnega odbora in poro¹ila držav;
ž opisi teko¹ih aktivnosti sodelovanja; projekti
pakta stabilnosti in razvoj meddržavnih dogajanj;
ž povezave na spletne strani, ki obravnavajo
varstvo pripadnikov narodnih manjšin.
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Kaj je Okvirna konvencija za varstvo
narodnih manjšin?
Okvirna konvencija, ki je za¹ela veljati
1. februarja 1998, je ena najcelovitejših
meddržavnih pogodb za varstvo pravic
pripadnikov narodnih manjšin. Pogodbenice te
konvencije se zavezujejo, da bodo uveljavljale
popolno in dejansko enakopravnost pripadnikov
manjšin na vseh podro¹jih gospodarskega,
družbenega, politi¹nega in kulturnega življenja
in hkrati ustvarjale razmere, ki jim bodo
omogo¹ale izražati, ohranjati in razvijati svojo
kulturo in identiteto.

Zakaj se imenuje “okvirna” konvencija?
Beseda “okvirna” ponazarja celoten obseg
dolo¹b te konvencije, ki jih morajo države s svojo
notranjo zakonodajo in ustrezno vladno politiko
prevzeti glede na posebne razmere v svoji državi.
Konvencija pa zato pravno nikakor ni ni¹ manj
zavezujo¹a.

Kaj je narodna manjšina?
Okvirna
konvencija
ne
vsebuje
opredelitve pojma “narodne manjšine”, ker se
vse države ¹lanice Sveta Evrope niso
sporazumele o enotni opredelitvi tega pojma.
Vsaka pogodbenica okvirne konvencije zato
lahko sama presodi, za katere skupine na
njenem ozemlju se ta konvencija uporablja.
Izbrati pa jih mora v dobri veri in v skladu s
splošnimi na¹eli mednarodnega prava in
temeljnimi na¹eli, navedenimi v 3. ¹lenu
okvirne konvencije.
To vprašanje prou¹uje svetovalni odbor za
okvirno konvencijo. Ta dosledno poudarja, da
izvajanje okvirne konvencije ne bi smelo biti vir
samovoljnega in neupravi¹enega razlikovanja.
Stališ¹e svetovalnega odbora je, da
okvirna konvencija ni akt, ki zagotavlja “vse
ali ni¹". Svetovalni odbor zato glede skupin, ki
jih zajema okvirna konvencija, obravnava vsak
¹len posebej in pri tem priznava, da je nekatere
¹lene konvencije mogo¹e uporabiti za ve¹
skupin kot druge.
Tako na primer 6. ¹len o strpnosti in
medkulturnem dialogu po svoji vsebini
omogo¹a vklju¹evanje veliko ve¹jega števila
skupin kot drugi odstavek 10. ¹lena, ki se
nanaša na uporabo jezika v zvezi z organi
javne uprave.
Za nekatere osebe zato lahko veljajo
nekateri ¹leni konvencije, ne pa nujno vsi.

Kako se spremlja in nadzoruje ravnanje
države v skladu s konvencijo?
Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin
(OKVNM)
Nadzorni mehanizem

Manjšinske
organizacije /
nevladne organiz.

Poro¹ilo države
o izvajanju
OKVNM

Posvetovanja

Druga poro¹ila ali
informacije
o izvajanju OKVNM, ki
jih dajo nevladne
organizacije

Svetovalni odbor za OKVNM (SO)
Ocenjuje ustreznost ukrepov, ki jih sprejme
država pogodbenica za udejanjanje na¹el,
dolo¹enih v OKVNM

Zahteva državi za
dodatne informacije

Delegacija SO lahko obiš¹e državo
Sestanki z vladnimi uradniki, parlamentarci, manjšinami,
nevladnimi organizacijami, varuhi ¹lovekovih pravic, vsedržavnimi
ustanovami za uveljavljanje in varstvo ¹lovekovih pravic, itd.

Svetovalni odbor sprejme mnenje
To se pošlje državi pogodbenici

Manjšinske
organizacije /
nevladne org.

Pripombe
države pogodbenice
na mnenje SO

Možna je zgodnja
objava mnenje SO
in pripomb države
pogodbenice

Posvetovanja

Odbor ministrov
sprejme resolucijo, v kateri so sklepne ugotovitve in
priporo¹ila državi pogodbenici glede izvajanja OKVNM

Objavijo se mnenje SO, pripombe
države pogodbenice in resolucija
Odbora ministrov

Nadaljnje spremljanje
izvajanja ukrepov

Kdo je odgovoren za spremljanje
in nadzorovanje?
Odbor ministrov in svetovalni odbor, ki ga
sestavljajo neodvisni izvedenci, se oba vklju¹ujeta v
spremljanje in nadzorovanje izvajanja okvirne
konvencije.

Od kod informacije za spremljanje in
nadzorovanje?
Na podlagi sistema poro¹anja, mora vsaka
država predložiti prvo poro¹ilu o izvajanju
konvencije v enem letu, potem ko je konvencija
zanjo za¹ela veljati, nato pa dodatna poro¹ila vsakih
pet let ali na posebno zahtevo Odbora ministrov.
Kadar so potrebne posebne dodatne informacije,
pošlje svetovalni odbor državam tudi pisne
vprašalnike.
V sestavljanje poro¹il so pogosto vklju¹ena
posvetovanja z manjšinskimi in nevladnimi
organizacijami, ki jih svetovalni odbor spodbuja, da
mu pošiljajo tudi svoja poro¹ila ali informacije.
Vsa poro¹ila prou¹i Svetovalni odbor, ki si pri
tem pomaga tudi z zelo razli¹nimi viri informacij iz
državnih in nedržavnih krogov. Svetovalni odbor se
pogosto odloca tudi za obiske v posameznih
državah, kjer se sre¹a z vladnimi uradniki,
parlamentarci, predstavniki manjšin, nevladnimi
organizacijami, posebnimi organizacijami in
drugimi pomembnimi sogovorniki.

Kaj se zgodi, potem ko je svetovalni odbor
pripravil svojo oceno stanja?
Ko prou¹i poro¹ilo posamezne države, sprejme
svetovalni odbor mnenje, ki ga pošlje zadevni
državi, tako da ima ta možnost dati na mnenje svoje
pripombe. Države lahko že na tej stopnji objavijo
mnenje svetovalnega odbora in mnoge države so to
možnost tudi že izkoristile. Ko države pogodbenice
konvencije pripravljajo svoj odgovor na izdano
mnenje, se lahko ponovno posvetujejo z manjšino in
nevladnimi organizacijami.
Nato Odbor ministrov sprejme resolucijo, ki
vsebuje sklepne ugotovitve in priporo¹ila državi v
zvezi z izvajanjem okvirne konvencije. Resolucija se
objavi skupaj s pripombami države pogodbenice in
mnenjem svetovalnega odbora, ¹e to ni bilo že prej
objavljeno.

Kakšni so nadaljnji ukrepi?
Svetovalni odbor pozove vlade držav, da ga
redno obveš¹ajo o ukrepih, ki so jih sprejele na
podlagi ugotovitev procesa spremljanja in
nadziranja. Svetovalni odbor spodbuja širok krog
dejavnikov v državi, da se vklju¹ujejo v nadaljnje
aktivnosti in vsak po svoje pripomorejo k
u¹inkovitejšemu izvajanje konvencije.

Kdo odlo¹a o tem, ali je posameznik
pripadnik narodne manjšine?
Posamezniki se lahko svobodno odlo¹ajo, ali
želijo biti obravnavani kot pripadniki narodne
manjšine.
To pa ne pomeni, da lahko vsakdo samovoljno
izbira pripadnost kateri koli narodni manjšini.
Posameznikova izbira mora temeljiti na objektivnih
merilih, povezanih z njegovo identiteto, kot so jezik,
veroizpoved in kultura.

