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Capitolul III – Un model european al 
drepturilor minorităŃilor naŃionale 

3.1 ConsideraŃii generale 

Pentru multă vreme, problema reglementării drepturilor 
minorităŃilor naŃionale a fost tratată din perspectiva principiului 
subsidiarităŃii conform căruia responsabilitatea majoră în privinŃa 
reglementării drepturilor minorităŃilor naŃionale revine statelor 
membre ale Uniunii Europene. Demersul de natură integrativă a 
statului-naŃiune, preocupat de cultivarea unui sens al comunităŃii şi al 
scopului comun a dus adesea la excluderea acelor grupuri a căror 
revendicări diferă în mod substanŃial de cele ale majorităŃii. 

Această trăsătură este vizibilă şi în spaŃiul european unde 
drepturile politice ale minorităŃilor naŃionale nu au fost incluse în 
legislaŃia minoritară europeană de la început. IniŃial, cele mai 
importante domenii vizate de legislaŃia europeană au fost problema 
accesului minorităŃilor la sectorul educaŃional şi cel cultural, după 
cum observa Helge Hornburg (p. 6). Dacă acest tip de norme 
facilitează procesul de integrare socială a minorităŃilor, ele exercită 
doar un impact indirect asupra participării politice a acestora. În 
consecinŃă, procesul integrării sociale a minorităŃilor etnice nu este 
concomitent cu cel al integrării politice, ci îl precede. Acest fapt face 
ca participarea politică a minorităŃilor etnice să se petreacă mai târziu 
comparativ cu alte forme de participare (culturală, socială). 

“Europa (integrarea europeană) provoacă doctrina tradiŃională 
a suveranităŃii statale constituind o ordine legală şi un sistem 
normativ prin ea însăşi (McCormick in Keating, p. 3). Fie că statele 
au renunŃat la propria suveranitatea în favoarea celei a Uniunii 
Europene sau doar i-au transferat temporar autoritatea pentru a 
soluŃiona colectiv anumite probleme, ele nu mai pot acŃiona în mod 
individual, existând o puternică evidenŃă a unui pluralism 
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constituŃional şi juridic tot mai accentuat, în care diferite ordini 
normative coexistă” (Walker, McCormick in Keating, p. 3). 

În ciuda existenŃei unei agende a Uniunii Europene pe 
problema drepturilor minorităŃilor naŃionale începând cu anii ’90, 
minorităŃile naŃionale rămân încă o arie unde principiul suveranităŃii 
statului nu a cedat teren în faŃa principiului supranaŃional reprezentat 
de instituŃiile Uniunii Europene. 

Din acest punct de vedere, proiectul european are încă o 
esenŃă „hibridă” (Geddes, 2000, p. 147), incluzând atât o dimensiune 
naŃională, cât şi una supranaŃională. În anumite privinŃe, Europa 
poate fi considerată un teritoriu unde interesele naŃionale prevalează 
şi unde legitimarea acŃiunilor de tip discriminatoriu se realizează prin 
desemnarea minorităŃile naŃionale prin termenul de “ceilalŃi”. Însă 
Uniunea Europeană este în acelaşi timp şi un “proiect de înlăturare a 
graniŃelor” (Geddes, 2003, p. 147) deschizând noi spaŃii de acŃiune 
politică pentru minorităŃile naŃionale. Datorită acestor caracteristici, 
chiar dacă minorităŃile naŃionale vor participa politic în ambele tipuri 
de arene, naŃională şi europeană, este probabil ca arena naŃională să 
constituie cel mai important locus al iniŃiativelor sale politice. Acest 
capitol urmăreşte să identifice principalele oportunităŃi legislative 
evaluate în termeni de participare politică a minorităŃilor naŃionale 
într-un context determinat de raportul dintre principiul suveranităŃii 
naŃionale şi cel supranaŃional. 

Cum apariŃia unei agende privind protecŃia drepturilor 
minorităŃilor în Europa este un fenomen ce se petrece abia la 
începutul anilor ’90, reglementările referitoare la participarea politică 
a minorităŃilor naŃionale să se află abia într-o formă incipientă. Din 
acest considerent, secŃiunea de faŃă îşi propune o incursiune în două 
tipuri de norme europene cu impact asupra participării politice a 
minorităŃilor naŃionale – directe, care reglementează în mod specific 
problema participării politice a minorităŃilor naŃionale şi indirecte. 
Ultima secŃiune a capitolului aduce în discuŃie un context normativ 
particular, cel românesc, analizând oportunităŃile şi limitele de 
participare politică specifice acestuia. 
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3.2 Norme legislative indirecte 

Înainte de adoptarea Tratatului de la Maastricht (1992), 
standardele de aderare la Uniunea Europeană pe problematica 
drepturilor omului erau formulare sub forma unei condiŃionalităŃi 
indirecte. Pentru a deveni membre ale Uniunii Europene, statele 
candidate trebuiau să adere la ConvenŃia Europeană pentru 
Drepturile Omului (1950). Cum ConvenŃia Europeană era deschisă 
doar membrilor Consiliului Europei, organism care a şi elaborat-o, 
un raport indirect s-a constituit între calitatea de membru al Uniunii 
Europene şi cea de membru al Consiliului Europei. Chiar dacă textul 
ConvenŃiei nu are ca obiect problema drepturilor minorităŃilor 
naŃionale, relevanŃa sa provine din faptul că el propune o listă de 
drepturi civile şi politice pe care orice persoană (şi implicit, un 
reprezentat al minorităŃilor naŃionale) ar trebui să le aibă. Dintre 
acestea, două tipuri de drepturi stau la baza viitoarelor reglementări 
în domeniu şi pot stimula participarea politică a minorităŃilor 
naŃionale. Este vorba despre dreptul de asociere şi întrunire: „Orice 
persoană are dreptul la libertatea de întrunire paşnică şi la libertatea 
de asociere” (Articolul 11, surse electronice) şi dreptul de a acŃiona 
într-un context lipsit de orice formă de discriminare: “Exercitarea 
drepturilor şi libertăŃilor recunoscute de prezenta convenŃie trebuie 
să fie asigurată fără nici o deosebire bazată, în special, pe sex, rasă, 
culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine 
naŃională sau socială, apartenenŃa la o minoritate naŃională, avere, 
naştere sau orice altă situaŃie” (Articolul 14, surse electronice). 

Tratatul de la Maastricht (sau Tratatul Uniunii Europene din 
1992) încearcă să aducă mai multă claritate precizând pentru prima 
data în istoria Uniunii Europene prevederi specifice privind 
drepturile fundamentale ale omului. Totuşi problema minorităŃilor 
naŃionale este abordată încă tangenŃial, o referinŃă indirectă asupra 
acesteia făcându-se în termeni destul de vagi în Capitolul privind 
Cultura Uniunii Europene: „Comunitatea va contribui la dezvoltarea 
culturilor statelor membre în timp ce va respecta diversitatea 
naŃională şi regională” (Articolul 151 in Hughes & Sasse, p. 10). 
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Cum cultura se afla în sfera de decizie interguvernamentală, statele 
membre rămân principalii actori reponsabili pentru proiectarea 
politicii adoptate faŃă de minorităŃile naŃionale. Pentru a înŃelege 
logica acestor raportări indirecte la problematica minorităŃilor 
naŃionale trebuie să ne amintim că principala motivaŃie a constituirii 
ComunităŃii Europene în 1957 a reprezentat-o proiectul realizării 
unui cadru al promovării cooperării economice şi integrării în 
vederea stabilirii păcii şi prosperităŃii în Europa. La acea vreme, nu a 
existat nici o referinŃă la o cultură europeană comună care să susŃină 
acestă Comunitate. Integrarea europeană nu a fost niciodată 
percepută ca o replică a procesului timpuriu de constituire a statelor-
naŃiune ci a fost considerată ca o formă federativă, întemeiată pe 
respectarea diversităŃii culturale şi naŃionale a statelor membre 
(Amato & Batt, p. 9). 

Anul 1993 marchează o disjuncŃie clară faŃă de normele 
politice ale perioadei anterioare, prin includerea principiului 
respectării drepturilor minorităŃilor naŃionale ca o condiŃie esenŃială 
pentru aderarea la Uniunea Europeană. Criteriul politic de la 
Copenhaga afirmă: “Calitatea de membru presupune ca Ńările 
candidate să atingă stabilitatea instituŃională care să poată garanta 
democraŃia, supremaŃia legii, drepturile omului, respectul pentru şi 
protecŃia minorităŃilor” (surse electronice). Abandonarea formulei 
clasice de “drepuri ale persoanelor” uzitată în acordurile 
internaŃionale în favoarea celei de „drepturi ale grupului” de către 
Criteriul de la Copenhaga este un indicator al noii paragime politice 
preferate de către Uniunea Europeană (Hughes & Sasse, p. 9). Mai 
mult, se consideră adesea în literatură (Hughes & Sasse, p. 12; 
Amato & Batt, p. 4) că acest criteriu ar introduce “standarde duble” 
în privinŃa protecŃiei minorităŃilor naŃionale. Succint, acest lucru se 
referă la faptul că Uniunea Europeană impune Ńărilor candidate la 
aderare să protejeze minorităŃile naŃionale ca şi grup, în timp ce acest 
model nu este aplicabil şi în cazul statelor membre. O exemplificare 
recentă a acestei chestiuni este realizată de către europarlamentara 
maghiară de origine rromă, Victoria Mohacsi care referindu-se la 
atitudinea guvernului italian faŃă de rromi o considera pe aceasta 
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reprezentativă pentru vechile state membre ale Uniunii Europene, a 
căror aderare nu a fost condiŃionată de aplicarea unui program de 
măsuri de tip antidiscriminare (Le Monde/ 21/05/2008). 
DiferenŃele de abordare a problematicii minorităŃilor naŃionale 
întâlnite în aria Uniunii Europene provin din distincŃia care în 
general se face între paradigma civică a identităŃii naŃionale 
corespunzătoare societăŃii vestice şi cea etnică specifică spaŃiului est 
european. Însă după cum observa Amato şi Batt, acest contrast 
dintre Vest şi Est este frecvent supralicitat căci în realitate nu toate 
identităŃile naŃionale din Europa Centrală şi de Est sunt de esenŃă 
etnică (p. 5). De asemenea, într-o Europă aflată în plin flux în urma 
migraŃiilor economice dar şi a valurilor succesive de integrare, 
identităŃile, fie ele şi naŃionale se află într-o continuă dinamică şi 
redefinire. Cât priveşte conŃinutul acestui termen, în absenŃa unei 
baze normative la nivel european, principiul protecŃiei minorităŃilor 
pare să fie cel mai vag conturat comparativ cu celelalte criterii 
formulate la Copenhaga. Astfel, lipsa unei definiŃii clare a acestui 
principiu corelată cu impunerea lui ca standard politic Ńărilor 
candidate la aderare reprezintă unul „din paradoxurile Uniunii 
Europene” (Hughes & Sasse, p. 13).  

Tratatul de la Amsterdam adoptat în 1997 încorporează în 
acquis-ul ComunităŃii toate valorile comune statelor membre 
stipulate deja în cadrul criteriilor de la Copenhaga (“libertate, 
democraŃie, respectarea drepturilor omului şi a libertăŃilor 
fundamentale, supremaŃia legii”), excepŃie făcând clauza referitoare 
la drepturile minorităŃilor naŃionale (“respectul pentru şi protecŃia 
minorităŃilor”) (Articolul 6(1) în Hughes & Sasse, p. 13). Cum 
tratatele europene sunt acte obligatorii în integralitea lor pentru 
statele membre şi au o aplicabilitate directă, putem concluziona că 
principiul protecŃiei drepturilor minorităŃilor naŃionale a trecut din 
nou în plan secund la scala Uniunii Europene. Totuşi acquis-ul nu 
este lipsit de elemente ce pot servi drept cadru pentru protecŃia 
minorităŃilor naŃionale. 

Tratatul de la Amsterdam conŃine reglementări de esenŃă 
antidisciminatorie, ce pot constitui punctul de pornire în articularea 
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unei politici de protecŃie a minorităŃilor naŃionale. În baza Articolului 
13, Consiliul Uniunii Europene are autoritatea de a “adopta măsurile 
necesare combaterii discriminării pe bază de sex, origine etnică sau 
rasială, religie sau credinŃă, handicap, vârstă sau orientare sexuală” 
(surse electronice). Directiva Uniunii Europene din 2000 asupra 
Principiului tratamentului egal al persoanelor, independent de 
originea lor etnică sau rasială aduce în discuŃie problema 
discriminării directe şi indirecte, lărgind aria de aplicabilitate a 
legislaŃiei antidiscriminare dincolo de domeniul abordat în mod 
tradiŃional de UE, cel al muncii. Noile domenii menŃionate în cadrul 
Directivei sunt: educaŃie, securitate socială, sănătate şi acces la 
bunuri şi servicii. Prin esenŃa sa, Directiva impune statelor membre 
obligaŃia de a transpune aceste norme în legislaŃia domestică, 
lăsându-le libertatea de a-şi alege propriile metode pentru atingerea 
acestui obiectiv. După cum observăm, Uniunea Europeană preferă 
cea mai puŃin coercitivă formă legislativă, cea a Directivei, în a 
impune statelor membre ajustarea propriilor norme în domeniu. 
Acesta este un indicator clar al faptului că şi la începutul anului 2000, 
problema protecŃiei minorităŃilor naŃionale este încă în mare măsură 
gestionată conform logicii interguvernamentale. O altă menŃiune 
trebuie făcută asupra tipului de problemă ce face obiectul Directivei 
– cea a nondiscriminării. Deşi principiul nondiscriminării este un 
element major al protecŃiei minorităŃilor naŃionale, respectarea sa nu 
este o condiŃie suficientă pentru a putea proteja identitatea 
grupurilor minoritare la nivelul societăŃii. Adesea, pentru a fi 
integrate în societatea majoritară, minorităŃile naŃionale au nevoie de 
forme instituŃionale speciale iar spectrul acestora depăşeşte simplul 
nivel al stipulării nondiscriminării. O altă limită a acestei Directive o 
constitutie faptul că ea ignoră orice menŃiune făcută la adresa 
discriminării religioase care este adesea asociată discriminării pe baze 
etnice sau rasiale (Tsilevitch, resurse electronice). Urmând filiera 
istorică, observăm că problema protecŃiei minorităŃilor naŃionale a 
fost iniŃial conceptualizată nu atât în termeni de nondiscriminare cât 
în termeni de minorităŃi religioase. O primă asemenea evidenŃă 
datează din 1606 când Tratatul semnat la Viena între Regatul 
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Maghiar şi Principele Transilvaniei conŃinea o clauză prin care li se 
permitea protestanŃilor transilvăneni să-şi profeseze liber religia 
(Tsilevitch, resurse electronice). 

Anul 2000 marchează o modificare de perspectivă 
semnificativă în legislaŃia europeană privind drepturilor omului. 
Charta Drepturilor Fundamentale adoptată la Nisa în decembrie 
2000 aduce în discuŃie, după 50 de ani, problema revizuirii şi 
extinderii aplicabilităŃii drepturilor omului. Charta propune 
introducerea de standarde europene în 13 domenii ce nu figurau 
anterior nici în ConvenŃia pentru ProtecŃia Drepturilor Omului şi a 
LibertăŃilor Fundamentale din 1953, nici în unul din Protocoalele 
sale adiacente. Chiar dacă nici unul dintre drepturile nou-introduse 
nu are ca obiect principal chestiunea minorităŃilor naŃionale, deşi 
aceasta este menŃionată tangenŃial, acest document are cel puŃin o 
dublă relevanŃă. Mai întâi, el mută agenda drepturilor omului dintr-
un registru tradiŃional, aşa cum a fost el stabilit prin ConvenŃia din 
1953 într-unul modern. Charta îmbogăŃeşte sfera drepturilor clasice 
(ex. - libertatea de asociere, libertatea de exprimare, dreptul la 
educaŃie) prin adăugarea de noi drepturi, majoritatea de natură 
economică şi socială: demnitatea umană (Articolul 1), integritatea 
persoanei (Articolul 3), dreptul de a solicita azil (Articolul 18), 
egalitate (Articolul 20). În al doilea rând, Charta reiterează principii 
deja consacrate în legislaŃia europeană privind drepturile omului. 
Este vorba despre reafirmarea în Capitolul III, intitulat Egalitate a 
principiului nondiscriminării (Articolul 21 – “Orice discriminare pe 
bază de sex, rasă, culoare, origine etnică şi socială, trăsături genetice, 
limbă, religie sau credinŃă, opinie politică sau orice altă opinie, 
membru al unei minorităŃi naŃionale…este interzisă”) şi 
recunoaşterea diverselor forme de identitate (Articolul 22 - 
“Uniunea va respecta diversitatea lingvistică, religioasă şi culturală”) 
(surse electronice). 

Anii următori au fost dominaŃi de discuŃii privind necesitatea 
includerii Chartei într-un document mai amplu, care să oblige statele 
membre la adoptarea sa. De exemplu, la ConferinŃa 
Interguvernamentală din 2004 s-a propus încorporarea Chartei ca 
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parte centrală a ConstituŃiei Europene, în al doilea Capitol al 
acesteia. Cum ConstituŃia Europeană nu a mai ajuns în faza de 
ratificare, preocupările Uniunii Europene s-au orientat spre o nouă 
oportunitate politică, Tratatul de la Lisabona şi au decis includerea 
Chartei ca şi parte componentă a acestui act. Dacă Tratatul de la 
Lisabona va fi adoptat de către toate cele 27 de state membre, atunci 
Charta va fi putea operaŃională din iunie 2009 iar textul său va 
deveni obligatoriu în integralitatea sa. 

Comparând reglementările formulate în domeniul protecŃiei 
minorităŃilor naŃionale de către tratatele europene adoptate pînă în 
prezent, observăm că majoritatea lor (Maastritcht, Amsterdam, Nisa, 
Lisabona) preferă să trateze această chestiune din perspectiva 
principiului subsidiarităŃii. Conform acestui principiu, în domeniile 
care nu Ńin de competenŃa sa exclusivă (ex. – protecŃia drepturilor 
omului), Comunitatea nu intervine decât în măsura în care 
obiectivele activităŃii proiectate nu pot fi atinse de către statele 
membre într-o manieră eficientă şi apropiată de interesele 
cetăŃenilor. Principiul subsidiarităŃii mai curând accentuează decât 
diminuează rolul statelor membre de a lua decizii în problematica 
drepturilor omului, fără a exlude însă posibilitatea intervenŃiei 
ComunităŃii Europene.       

În perspectiva extinderii spre Est şi în condiŃiile unei migraŃii 
şi a unei diversităŃi tot mai pronunŃate în interiorul Uniunii, 
elaborarea unui cadru legislativ concret pe problematica minorităŃilor 
naŃionale va fi inevitabilă (Tsilevich, surse electronice). 
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3.3 Norme legislative directe 

În timp ce prevederile legislative analizate anterior sunt în 
mare măsură centrate pe principiul nondiscriminării, fiind parte a 
corpusului clasic al drepturilor omului, secŃiunea prezentă 
examinează acele reglementări legislative ce urmăresc crearea unui 
spaŃiu social care să permită minorităŃilor naŃionale menŃinerea şi 
cultivarea identităŃii etnice, lingvistice şi religioase. Aceste norme 
sunt parte a unui alt stadiu al dezvoltării drepturilor privind 
minorităŃile naŃionale, şi anume “a doua generaŃie de drepturi” 
(Weller, p. 2), diferită calitativ de drepturile tradiŃionale în domeniu. 

Un exemplu de asemenea normă directă îl constitutie 
ConvenŃia Cadru pentru ProtecŃia MinorităŃilor NaŃionale a 
Consiliului Europei adoptată în 1994. Titlul documentului, prin 
folosirea termenului de Cadru indică motivaŃia de a servi ca model 
de referinŃă pentru statele membre ale Consiliului Europei fără a 
propune însă un tipar sau o soluŃie unică pentru rezolvarea 
problemelor minorităŃilor naŃionale. NoŃiunea de Cadru ilustrează de 
asemenea necesitatea adăugirii de elemente sub formă de măsuri 
legislative, politici şi programe care să răspundă diversităŃii 
demografice, economice, istorice şi sociale existente la nivel naŃional. 
Simpla includere a acestui document în legislaŃia domestică nu este o 
condiŃie suficientă pentru implementarea sa efectivă. În ciuda 
acestor limitări, ConvenŃia Cadru nu trebuie judecată doar ca o piesă 
de artă (un cadru cu o pictură incompletă), ci mai curând ca o piesă 
adiŃională din setul de instrumente ale drepturilor omului (Steketee, 
p. 1). Faptul că pînă în anul 2001, ConvenŃia Cadru a fost semnată 
de către 40 de state, membre ale Consiliului Europei, ratificată de 
către 32, incluzând şi un stat nonmembru demonstrează nu numai 
relevanŃa problemei minorităŃilor naŃionale pe agenda politică a 
statelor europene ci şi nevoia unor reglementări europene specifice, 
cu caracter obligatoriu. Cum participarea politică a minorităŃilor 
naŃionale a fost considerată în general un subiect mult prea sensibil 
pentru a putea fi reglementat în plan legislativ (Weller, p. 3), 
ConvenŃia Cadru rămâne unul dintre foarte puŃinele standarde 
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juridice obligatorii existente în domeniu la această oră (Steketee, p. 
14). Din perspectiva acestui document, participarea efectivă a 
minorităŃilor naŃionale este un proces multidimensional care se 
produce în plan economic, politic, cultural şi social (Weller, p. 3). 
RelaŃia de intercondiŃionare dintre aceste forme de participare 
rezultă dintr-o logică foarte simplă: dacă minorităŃile naŃionale sunt 
reprezentate efectiv în viaŃa economică, socială şi culturală atunci 
discriminarea lor în câmpul politic este foarte puŃin probabilă. 
Posibilitatea manifestării acestor tipuri de participare este 
condiŃionată de două elemente majore, menŃionate în cadrul 
Articolului 4: principiul nondiscriminării (Articolul 4(1) - “Orice 
disciminare bazată pe apartenenŃa la o minoritate naŃională este 
interzisă”) şi principiul egalităŃii depline şi efective (Articolul 4(2) – 
“PărŃile se angajează să adopte, dacă este cazul, măsuri adecvate 
pentru a promova, în toate domeniile economice, sociale, politice şi 
culturale, egalitatea deplină şi efectivă între persoanele aparŃinând 
unei minorităŃi naŃionale şi cele aparŃinând majorităŃii” surse 
electronice). Prin depăşirea poziŃiei clasice de raportare strictă la 
principiul nondiscriminării, Articolul 4 marchează o modificare de 
esenŃă în standardele europene din domeniu, creând premisele 
pentru ceea ce Weller numea “a doua generaŃie de drepturi ale 
minorităŃilor” (p. 3). Un alt element major al textului, ilustrativ 
pentru tipul de filosofie socială pe care acesta se fundamentează îl 
reprezintă Articolul 3 care conferă minorităŃilor naŃionale 
posibilitatea de a alege între a fi sau a nu fi tratate ca minorităŃi fără 
ca acest fapt să angreneze manifestarea discriminării: “Orice 
persoană aparŃinând unei minorităŃi naŃionale are dreptul să aleagă 
liber dacă să fie tratată sau nu ca atare şi nici un dezavantaj nu poate 
rezulta dintr-o asemenea alegere” (surse electronice). 

 Partea a doua a ConvenŃiei Cadru se constituie într-o 
veritabilă agendă de acŃiune la nivel naŃional, propunând 
reglementări specifice pentru minorităŃile naŃionale într-o serie de 
domenii: cultură şi dialog intercultural (Articolele 5 şi 6), mass-media 
(Articolul 9), educaŃie (Articolul 13), folosirea limbii materne 
(Articolul 14), contacte transfrontaliere (Articolele 17 şi 18). Unul 
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dintre cele mai disputate articole ale părŃii a doua a ConvenŃiei Cadru 
îl constituie Articolul 15 care stipulează: “PărŃile vor crea condiŃiile 
necesare pentru participarea efectivă a minorităŃilor naŃionale la viaŃa 
culturală, socială şi economică şi la treburile publice, în special acelea 
care le privesc direct” (surse electronice). În faza de elaborare, când 
s-a propus introducerea Articolului 15, Comitetul ad-hoc pentru 
protecŃia MinorităŃilor NaŃionale (CAHMIN) a motivat că obiectivul 
acestei reglementări este acela de a genera un sens real de egalitate 
între persoanele aparŃinând minorităŃii naŃionale şi cele ale 
majorităŃii. Chiar dacă principiul egalităŃii este stipulat în mod formal 
de către toate statele în diverse forme (drept de vot, drept de a 
candida în alegeri, drept de a forma partide politice), ConvenŃia 
Cadru îl reiterează pentru a accentua importanŃa generării condiŃiilor 
necesare pentru participarea efectivă a minorităŃilor naŃionale în 
diverse arii unde acestea acŃionează (Weller, p. 8). O altă remarcă 
care trebuie făcută asupra Articolului 15 constă în faptul că forma 
finală a acestuia nu mai păstrează nici o referinŃă la ideea de 
autodeterminare formulată în versiunile anterioare şi reluată apoi în 
Recomandările de la Lund. Cu toate acestea, Raportul Explicativ ce 
însoŃeşte ConvenŃia Cadru încurajează guvernele să considere 
descentralizarea ca mijloc de a facilita participarea efectivă a 
minorităŃilor naŃionale (“În vederea creării condiŃiilor necesare unei 
astfel de participări…părŃile ar putea promova forme descentralizate 
şi locale de administraŃie” surse electronice). În aceeaşi secŃiune, 
Raportul examinează şi alte mecanisme care pot favoriza participarea 
politică a minorităŃilor naŃionale: instituirea unor practici 
consultative prin intermediul instituŃiilor reprezentative ale 
minorităŃilor, cooptarea reprezentanŃilor minorităŃilor în pregătirea, 
implementarea şi evaluarea programelor de dezvoltare regională şi 
naŃională ce le-ar putea afecta în mod direct, realizarea de studii de 
impact în care să fie implicaŃi şi membri ai minorităŃilor naŃionale şi 
participarea efectivă a minorităŃilor naŃionale la procesul de luare a 
deciziilor, atât în arena naŃională, cât şi în cea locală (surse 
electronice). 
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