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Minorităţile etnice între vulnerabilitate şi
responsabilitate socială

Vasile Miftode

Minorităţi etnice, lingvistice şi religioase

Când se vorbeşte despre problema minorităţilor, cei mai mulţi oameni
cred – din obişnuinţă – că este vorba de tradiţionalele aspecte legate de
grupuri diferite sau de „grupuri străine“ în plan etnic (şi, prin derivaţie, în
plan religios şi în ceea ce priveşte limba maternă). Epoca modernă şi, mai
recent, post-modernismul, au complicat mult lucrurile, impunând o varietate
de alte minorităţi, care nu au nimic comun cu obişnuitele şi tragicele
războaie religioase sau inter-etnice. Reamintim doar minorităţile devianţilor
social (alcoolici, drogaţi, sectanţi), ale săracilor, analfabeţilor, minorităţile
sexuale etc.

După al doilea război mondial au avut loc importante modificări la
scară mondială şi în plan intern în ceea ce priveşte problema minorităţilor
prin adoptarea unor legislaţii şi a unor politici care să reducă sau să elimine
orice discriminare în acest domeniu. „Chiar şi ţările monoetnice sau
monoculturale – adesea intransigente – au adoptat norme privind autonomia
culturală a minorităţilor. În multe societăţi există deja un pluralism juridic
(privind persoana, regimul proprietăţii, succesiunea ...)“1 menit să asigure
protecţie grupurilor defavorizate. Principiul egalităţii în faţa legii este inclus
în orice constituţie modernă, vizând drepturile civile, asigurarea locurilor de
muncă prin şanse egale în faţa şcolii, a educaţiei şi a calificării profesionale.

                                                          
1 Joseph Yacoub, Les Minorités dans Le Monde …, în The Mediterranean Journal of
Human Rights, University of Malta, 2002.
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Se vorbeşte astăzi tot mai mult de dreptul la diferenţă al individului, al
grupului şi, deci, al minorităţii, mai ales în condiţiile „încă confuze“ în
care se desfăşoară mondializarea (culturală, normativă) şi globalizarea
(economică, financiară, comercială).

Protecţia minorităţilor a devenit o adevărată ideologie care, ca orice
ideologie, promovează o mişcare socială corespunzătoare (celebre sunt, în
acest sens, mişcările pentru drepturi civice ale negrilor din SUA, din anii
’50-’60, destul de violente în timpul preşedinţiei lui Kennedy). Au fost
lansate ipoteze şi concepte noi:
(a) statut special (al minoritarului în raport cu „majoritatea“ sau cu individul

care făcea parte din majoritate);
(b) tratament specific (în sensul protecţiei ...) acordat minorităţii în

raporturile cu majoritatea;
(c) derogări normative în favoarea grupurilor defavorizate;
(d) în fine, discriminare pozitivă, care sintetizează elementele precedente şi

care este deja practicată în România, în manieră legitimă (educaţie,
profesionalizare ...) sau ilegitimă (în domeniul legislativ, punitiv, în
cazul infractorilor etc.)

Legislaţia internaţională a suferit ameliorări semnificative privind
minorităţile, dreptul la cetăţenie politică şi libertatea în faţa legii fiind
considerate insuficiente pentru protecţia reală a minorităţilor etnice.
Affirmative Action (privilegii şi discriminări pozitive în spaţiul „anglo-
saxon“) adânceşte – prin garanţii specifice – perenitatea grupului etnic
minoritar, recunoaşterea drepturilor identităţii grupale şi ale „eului
colectiv“. Discriminarea pozitivă nu neagă – potrivit unor jurişti globalizanţi
– principiul universal al non-discriminării şi egalitatea tuturor în faţa legii!

Pentru a salva „aparenţele“, actele normative internaţionale
sugerează diferenţa dintre egalitatea abstractă, admisă principial şi egalitatea
concretă sau specifică, practicată „funcţional“ în vederea asigurării justiţiei
sociale. Documentele internaţionale (ONU, UNESCO, UE etc.) includ

Extras din volumul @ Miftode, V., Cojocaru, D., Cojocaru, S., & Sandu, A. (2008).
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noţiunea de tratament special (vizând minorităţile ...) şi categoria
demografică „popoare indigene“ care trebuie să fie considerate identităţi
distincte şi deci trebuie să fie protejate în faţa confruntărilor cu
„majoritatea“ sau cu societatea „dominantă“. Convenţia OIT
(Organisation Internationale du Travail) (169 din 1989) consemnează
„aspiraţia popoarelor indigene şi tribale de a controla propriile instituţii,
propriile lor moduri de viaţă şi de dezvoltare economică şi de a conserva
propria identitate, propria limbă şi propria religie în cadrul statelor în
care trăiesc“.

Condiţiile istorice ale constituirii „societăţilor politice“ şi
particularităţile evoluţiei relaţiilor inter-etnice, îndeosebi dintre minorităţi
şi majoritate, îşi pun în mod legitim amprenta pe maniera în care sunt
abordate şi rezolvate în prezent problemele minorităţilor etnice, lingvistice
sau religioase. Etapizat sunt garantate şi asigurate:

(a) drepturile lingvistice, culturale şi religioase;
(b) drepturile educaţiei şi instrucţiei „în limba maternă“;
(c) autonomia personală şi autonomia locală;
(d) în condiţii speciale se asigură aplicarea „unilingvismului

regional“ şi chiar „self-government“ (Exemplu: Spania, Art. 4.i.
din Constituţia spaniolă);

(e) în cazul imperiilor multinaţionale (Austro-Ungar, Otoman,
Rusia-URSS etc.) pe lângă soluţia auto-determinării etnice naţionale
s-au folosit şi soluţii-hibrid (federaţii, state asociate, state bi-zonale
sau bi-comunitare, cu o evoluţie ulterioară contradictorie).

Experienţa unor ţări, mai ales a Spaniei, arată că „recunoaşterea
instituţională a minorităţilor şi adoptarea unei logici comunitare sunt
însoţite de declinul principiului egalităţii abstracte şi al „ideologiei
individualiste“, pe de o parte şi de afirmarea tot mai netă a ideologiilor
comunitare“, pe de altă parte (vezi şi 14, p. 9).

Terminologia utilizată pentru a desemna minorităţile din această
categorie (etnice, lingvistice, religioase) a evoluat într-un mod particular
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sub presiunea dublă a grupurilor vizate, pe de o parte şi a factorilor externi,
pe de altă parte, dezvoltând un câmp larg de noţiuni cu nuanţe şi
conotaţii foarte diferite.

Justiţia socială şi toleranţa inter-etnică au progresat semnificativ în
ultimele decenii. Finlanda, Irlanda şi Canada recunosc oficial dualitatea
lingvistică. În Spania există patru limbi oficiale. Drepturile culturale şi
lingvistice sunt recunoscute în mod reciproc în Germania şi Danemarca,
vizând minorităţile respective. Există chiar derogări de la legislaţia în
vigoare în favoarea minorităţilor, mai ales a „micilor minorităţi“: astfel,
partidul minorităţii daneze din Germania nu obţine, de regulă, 5% din
voturi în alegeri şi cu toate acestea este reprezentat în parlamentul
german; cele mai multe minorităţi etnice din România nu obţin, de
asemenea, voturi suficiente – potrivit legii – pentru a fi reprezentate în
Parlament şi cu toate acestea – potrivit discriminării pozitive – fiecare
minoritate etnică (din cele 11) are cel puţin un reprezentant-deputat în
forul legislativ al ţării. Trebuie menţionat că multe ţări au un număr
impresionant de limbi oficiale: Africa de Sud recunoaşte 11 limbi oficiale,
India – 15 limbi din cele 1652 limbi înregistrate şi, deci, practicate,
Senegalul admite şase limbi internaţionale, Nigeria recunoaşte numai trei
limbi din cele aproape 400 limbi reclamate etc.

Istoria modernă de după 1850 arată că treptat s-a acordat o atenţie
particulară problemei minorităţilor etnice în numele principiului „intervenţiei
umanitare“ (Humanitarian intervention). Astăzi se vorbeşte tot mai mult –
sub presiunea organismelor de tipul Consiliul Europei, al UE sau ONU –
de pluralism, multiculturalism, interculturalism sau de „dreptul la diferenţă“
lingvistică şi culturală. S-a realizat un progres substanţial în raport cu
epoca antagonismelor, tragediilor şi „revanşelor istorice“ care au vizat
îndeosebi provinciile sau regiunile care erau pasate dintr-un imperiu în
altul, de la o ţară la alta, precum Alsacia, Lorena, Bucovina, Dalmaţia,
Galiţia, Banatul, Slovenia, Rutenia subcarpatică etc. Oraşe de tipul
Vilnius sau Cernăuţi aveau o compoziţie multinaţională şi ridicau, astfel,
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probleme privind minorităţile conlocuitoare. În oraşul Narva din Estonia
minoritatea rusă este ... majoritară, datorită desigur emigrărilor forţate
(deportări) ale autohtonilor în perioada stalinistă şi, în compensaţie,
datorită „importului de majoritari“ (ruşi, în epoca URSS-ului). De altfel,
asemenea migraţii forţate au făcut ca structura demografică a popoarelor şi
a ţărilor asuprite de către imperialismul sovietic să se modifice
substanţial în favoarea etniei dominante: 40% din populaţia Estoniei este
construită din minorităţi, cea mai importantă este cea rusă (34%),
jumătate din populaţia Letoniei (o altă ţară cotropită de Stalin) aparţine
minorităţilor, în Moldova ex-sovietică situaţia este comparabilă. Probleme
încă sub tensiune sunt cele din Bosnia, Liban, Cecenia sau Cipru.

Este necesară multă diplomaţie şi o adevărată artă managerială
pentru a gestiona – fără riscuri şi „tulburări“ – relaţiile dintre cele 109
minorităţi ale Lituaniei, 110 etnii coexistente ale Ucrainei, 52 grupuri
minoritare din Bangladesh sau alte mii de „populaţii minoritare“ care
trăiesc în State Naţionale sau în „ţări-imperii“ din Asia sau Africa.
Revendicările minorităţilor sunt încă privite cu o anumită suspiciune de
Statele-Naţiune sau de „majorităţile“ dominante, cu atât mai mult cu cât
asemenea populaţii sunt amplasate, de regulă, în zone frontaliere şi
provoacă probleme (chiar tensiuni) transfrontaliere cu ţările vecine. Unele
state noi, ca cele apărute în urma dezmembrării URSS-ului şi a
Iugoslaviei, nu au nici cultură democratică, nici experienţă politică pentru a
rezolva corect problemele minorităţilor etnice, culturale şi lingvistice
moştenite din trecut. Acestea sunt cu atât mai vulnerabile cu cât tind să îşi
edifice „în forţă“ o identitate naţională, respingând particularismele locale,
în defavoarea minorităţilor co-existente.

Integrarea unor state ex-comuniste în NATO şi în UE constituie un
factor esenţial de protecţie a minorităţilor din statele respective întrucât un
asemenea proces politic înseamnă în sinteză o transformare de ansamblu a
societăţii şi, îndeosebi, o civilizare a întregii populaţii, a persoanelor, a
grupurilor şi a raporturilor inter-umane.

Extras din volumul @ Miftode, V., Cojocaru, D., Cojocaru, S., & Sandu, A. (2008).
Integrare europeana si interculturalitate. Dezvoltarea comunitatilor

etno-culturale. Iasi, Romania: Lumen.



14

Evenimentele politice şi militare din ultimii ani au redeşteptat
„naţionalismele locale“ în unele regiuni ale lumii, în ciuda obiectivelor
„oficiale“ de a promova drepturile minorităţilor în cazuri limită prin forţă
(exemplu tipic: Zona Balcanilor). În ciuda „convieţuirii seculare“ pe
acelaşi teritoriu şi a unor experienţe tragice, minorităţile din ţări ca India,
Liban, Guyana, Pakistan, Rusia-Cecenia etc. parcurg o perioadă de mari
tensiuni şi confruntări sângeroase. Asemenea zone „sunt invadate de
conflicte comunitariste, rasiale şi religioase ..., de tendinţe de accentuare a
singularităţilor naţionale ..., a moştenirii trecutului, a valorilor tradiţionale, a
limbii, a nostalgiei pentru un trecut îndepărtat, obiceiuri şi pentru
«naţionalismul cultural şi teritorial»“.2

Problema protecţiei minorităţilor etnice, lingvistice şi religioase se
pune astăzi într-un context nou, diferit, faţă de cel existent după primul
sau după al doilea război mondial. Este vorba:

(a) de o creştere şi o diversificare a exigenţelor societale (inclusiv
externe) faţă de respectarea drepturilor acestor minorităţi;

(b) de un proces de redeşteptare şi cristalizare a „diferenţelor culturale“ şi
de un eficient proces de „reproducţie etnică“ (exemple în
spaţiul ex-sovietic, ex-iugoslav, populaţii din Africa de Sud etc.);

(c) de pericolul unor tensiuni sau „revendicări frontaliere“ între
diferite ţări vecine, în ciuda tratatelor internaţionale şi a
politicilor pacifiste (India-Pakistan, Indonezia-Malaezia,
Polonia-Lituania, Ucraina-Polonia şi Bielorusia, Peru-Ecuador,
Irak-Siria, Etiopia-Somalia etc.);

(d) de incapacitatea ţărilor noi de a traduce în practică exigenţele
impuse de „societatea globală“ (prin organismele internaţionale
...), de a respecta ansamblul drepturilor şi al libertăţilor etnice,
lingvistice, religioase şi culturale, în condiţiile creşterii
cheltuielilor administrative (impuse, în acest sens) şi ale riscului

                                                          
2 Vezi şi Joseph Yacoub, Les minorités dans le Monde, în The Mediterranean Journal of
Human Rights, University of Malta, 2002.
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pe care îl reprezintă instituirea unei „dualităţi de sisteme juridice
şi funcţionăreşti“.

Asemenea aspecte nu pot fi ignorate în programele de acţiune în
acest domeniu, pentru protecţia minorităţilor din diferite zone ale lumii.

Două pericole sunt, deci, posibile şi deja întâlnite în lume în
domeniul protecţiei minorităţilor naţionale:

(a) ignorarea drepturilor acestora sau negarea pur şi simplu a existenţei
unei minorităţi. Există ţări în care se afirmă oficial că toţi
cetăţenii „au aceeaşi naţionalitate“ sau se identifică naţionalitatea cu
cetăţenia. În Grecia nu există ... decît greci! Premierul român a
fost criticat recent de presa bulgară pentru că a „îndrăznit“ să
afirme că „trebuie să avem grijă de minorităţile din ţările noastre,
de minoritatea bulgară din România şi de minoritatea românească din
Bulgaria ...“. Bulgarii consideră că în ţara lor nu există nici o
minoritate românească!

(b) extrema cealaltă este la fel de ilegitimă şi dăunătoare: a practica
izolaţionismul minoritar sau „autonomismul integral“, a rupe
minoritatea de majoritate şi a o introduce într-un „turn de fildeş“
sau într-o „seră socială“ sunt tendinţe care fac mult rău în primul
rând minoritarilor (aşa cum probează experienţa multor minorităţi
în ultimele decenii). Cazul Libanului este tipic şi tragic, în acest
sens, datorită existenţei unor comunităţi interne fără legături între
ele, a unor „societăţi paralele“ care trăiesc alături dar nu una cu
alta în acelaşi spaţiu societal.

Protecţia comunităţilor etnice sau a „minorităţilor frustrate“ trebuie
să vizeze respectarea drepturilor culturale, lingvistice, identitare prin
măsuri juridice şi programe sociale, evitarea asimilării forţate şi totodată
evitarea izolării sau a conduitelor egoist-naţionaliste.

Extras din volumul @ Miftode, V., Cojocaru, D., Cojocaru, S., & Sandu, A. (2008).
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Violenţa inter-etnică şi progresul valorilor şi al
drepturilor naţionale

Istoria omenirii este străbătută de o varietate de acţiuni violente
asupra minorităţilor religioase, lingvistice şi etnice. S-a practicat adesea
ceea ce în istoria actuală se cunoaşte sub numele de genocid* sau sub alte
denumiri derivate: etnocid, democid, ecocid, memoricid, minoricid etc., prin
refuzul alterităţii sau prin eliminarea colectivă metodică şi eradicarea
culturală programată în mod voluntar a grupurilor etnice considerate
indezirabile.3 Arnold Toynbee scrie că secolul al XX-lea „se distinge prin
faptul că genocidul se comite cu sânge rece, în baza unui ordin dat în mod
deliberat de deţinătorii puterii despotice, autorii utilizând toate resursele
tehnologice şi organizaţionale pentru a executa complet şi sistematic
planurile lor ucigaşe“ (vezi 17). Violenţele de acest tip urmăreau, de
regulă, ajustarea sau rectificarea frontierelor, transplantarea, deportarea
sau expulzarea masivă a populaţiilor „indezirabile“, negarea „Celuilalt“,
extirparea urmelor trecutului, purificarea etnică şi culturală, crearea de
„spaţii vitale“ pentru majoritari, „diasporări“ încurajate sau dictate,
alienări şi dezrădăcinări, în final „soluţii ... finale“ (Stalin, Hitler).

Coeziunea socială, fapt necesar şi pozitiv, a fost utilizată, din păcate, de
către unele societăţi ca argument pentru a impune ansamblului populaţiei
uniformitatea, nivelarea sau omogenizarea administrativă şi juridică, pe de o parte
şi limitarea diferenţelor sociale, pe de altă parte.

                                                          
* termen lansat de juristul Raphael Lemkin în 1944.
3 Vezi şi Guy Richard, L’histoire inhumaine, massacres et génocides des origines á nous jours,
Paris, Armand Colin, 1992, p. 480.
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Care este soluţia acceptabilă atât pentru majoritari, cât
şi pentru minoritari?

Cercetând starea actuală a 147 de ţări, Joseph Yacoub ajunge la
concluzia că nici comunitarismul, nici unitarismul nu sunt acceptabile, ci statul
autonomic (nu autonomist ...) poate fi considerat drept principiu fondator şi
normă juridică, articulate pe o naţiune diversă şi indivizibilă într-o
perspectivă universală.

În cadrul unui asemenea stat sau societăţi pot fi promovate şi
încurajate drepturile la diferenţă, la interacţiune şi interdependenţă,4

realităţile poli-etnice, multi-culturale şi particulariste, inter-culturale, pluri-
lingvistice şi chiar pluri-juridice (discriminarea pozitivă, economia protejată,
dreptul local şi cutumiar etc.), identităţile specifice (zonei, spaţiului sau
„modelului cultural“), comunităţile autonome şi alte elemente care
asigură respectul diferenţei, solidaritatea şi întrajutorarea, armonia şi coeziunea
diversităţii. Toate acestea se înscriu, desigur, în ansamblul procesului de
mondializare.5

Dalai-Lama afirma în 1997 că „pluralismul culturilor, al raselor şi
obiceiurilor trebuie să fie o bogăţie pentru lume şi nu o sursă de tensiune
şi separare“. Trebuie să îl accepţi pe Celălalt în diferenţa sa şi trebuie să
cauţi sensurile comune ale diferenţelor culturale cu celălalt şi pentru
celălalt!

Se impun, în acest context, măsuri de realizare a unei educaţii
multiculturale şi interculturale în primul rând la copii şi eliminarea
practicilor şcolare omogenizante şi naţionaliste, pe de o parte şi a celei care
ignoră responsabilităţile (în favoarea fetişizării drepturilor), pe de altă parte.

                                                          
4 Vezi şi Institut Culturel de Montréal, art. L’Interculturel au Québec, în revista Interculture,
1994, 123, vol. 2, p. 56.
5 Vezi şi Vasile Miftode, Identités culturelles et coopération européenne, în vol., La
réinventation de la démocratie, (dir. G. Gosselin), L’Harmattan, Paris, 1995, pp. 173-
181.
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Pentru o justă protecţie în ansamblul sistemului social, minorităţile
de orice fel trebuie să îşi conştientizeze faptul că nu există drepturi fără
îndatoriri sau responsabilităţi! Problema loialităţii este reciprocă, vizează
ambele părţi: statul şi majoritatea, pe de o parte, minorităţile, pe de altă
parte. Minorităţile – scrie Joseph Yacoub – trebuie să probeze, ca răspuns
la recunoaşterea şi garantarea practică a propriilor drepturi, „ataşament
faţă de societatea de primire, de Statul în care trăieşte, faţă de ceilalţi
cetăţeni, inclusiv în zonele unde minoritatea este ... majoritară! Când statul
protejează în mod efectiv minorităţile, apare o situaţie generatoare de
responsabilităţi pentru acestea din urmă... Ca răspuns, minorităţile trebuie să
dea dovadă de civilitate“(vezi şi 17).

Din punct de vedere filosofic şi juridic, comunităţile minoritare, ca
şi indivizii, n-au un drept absolut, nelimitat, de a dispune de ele sau de ei
înşişi! Este regretabil să constatăm că această noţiune de responsabilitate
juridică şi morală, atât de importantă, este cvasi-absentă din dreptul
internaţional cu privire la minorităţi. Pledăm, în acest sens, pentru o
„Declaraţie internaţională a datoriilor omului şi ale minorităţilor“,
îndeosebi faţă de Ceilalţi şi faţă de societatea globală în care se afirmă în
libertate şi egalitate.

Absentă din cea mai mare parte a documentelor diplomatice,
noţiunea de datorie (referitoare la minorităţile naţionale) figurează uneori în
textele politice. Se recomandă „un comportament nu mai puţin fidel şi
loial din partea minorităţilor faţă de Statele în care trăiesc; - un echilibru
just între drepturile minorităţilor şi obligaţiile lor faţă de societatea din
care fac parte“. A particulariza universalul şi a universaliza particularul –
iată dilema în care se află toţi cei implicaţi în rezolvarea problemei
protecţiei minorităţilor etnice, lingvistice şi religioase.
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Protecţie etnică şi manipulare demografică

În ciuda diversităţii cazurilor pe care ni le oferă lumea
contemporană (China, Africa de Sud, Israel, Kosovo, Irlanda de Nord
etc.) avem în faţă două strategii şi două percepţii comparabile:
(a) dimensiunea populaţiei semnifică putere (etnică şi politică);
(b) manipularea acestei dimensiuni este ceva firesc, fie că o face

majoritatea, fie minoritatea în acţiunile lor politice sau
propagandistice.

Caracteristicile strict demografice (mortalitate, natalitate, migraţie,
fecunditate ...) devin – în mâinile politicienilor – mijloace cu puternice
conotaţii politice şi emoţionale. „Mai mult decât mortalitatea sau decât
migraţia, fecunditatea a fost şi rămâne componenta cea mai puternică în
schimbarea sau «răsturnarea» echilibrelor demografice existente.
Fecunditatea pune în evidenţă alteritatea unui grup minoritar în raport,
mai ales, cu majoritatea populaţiei“.6 Perspectivele demografice, mai ales
cele „pe perioade lungi“ (până în 2080, în Israel şi până în 2150, privind
„Vechea“ Africă de Sud) amplifică într-o manieră caricaturală tendinţele
demografice actuale şi alimentează teama de unele „răsturnări“
demografice tragice. Calitatea şi obiectivitatea datelor demografice este
tributară unor condiţii care pot cu greu să fie satisfăcute în acelaşi timp:
(a) voinţa majorităţii sau a minorităţii de a oferi anchetatorilor sociali date

fiabile;
(b) voinţa minorităţii (sau a majorităţii) dominate de a se lăsa recensată

(anchetată sau analizată) fără a opune rezistenţă, ştiind că este în propriul
interes a se realiza o asemenea cercetare.

Eliminarea manipulării cifrelor demografice privind minorităţile
etnice sau dimensiunile reale ale „majorităţii“ dominante va face
inoperantă – în mod paradoxal – distincţia dintre cele două părţi.
                                                          
6 Youssef Courbage, Utilisation politique de l’analyse démographique des minorités, Congrès
de l’IUSSP, Brazilia, INED, Paris, 2001, p. 19.
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