Ukrajna kisebbségeinek a lelkébe tapos
Nacionalizmus Ha Ukrajna visszaállítja a kisebbségi jogokat, ez közelebb
hozná a békét, Landman Gábor szerint.
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Azoknak az országoknak, amelyek az Európai Unióhoz vagy a NATO-hoz
szeretnének

csatlakozni,

a

kisebbségi

jogok

tiszteletben

tartása

kulcsfontosságú. Ez Ukrajnára is érvényes.

A jugoszláviai háború borzalmai rámutattak arra, hogy szükség van az
Európai Unió és a NATO bővítésére. Ez biztosítja a békefolyamatot a jog és
jólét eszközeivel. A keleti blokkhoz tartozó volt szovjet szatellit államoknak,
amelyek az Unióhoz és a NATO-hoz kívántak csatlakozni, szigorú
elvárásoknak kellett eleget tenniük, többek között vállalniuk kellett a
kisebbségek védelmét.

Ezek a kisebbségi jogokat a nemzeti kisebbségek védelméről szóló
keretegyezmény (Strasbourg 1996) és az európai regionális nyelvek kartája
fogalmazza meg. Románia, ahol még a jugoszláv háborút megelőzően halálos
áldozatokat követelt az etnikai alapú erőszak Marosvásárhelyen, elsők között
ratifikálta ezeket az egyezményeket.

Ukrajna is bekapcsolódott ezekbe az egyezményekbe, amelynek lényege a
diszkrimináció betiltása. Egy kisebbségi nyelv beszélőjeként, jogodban áll a
magánéletben, az egészségügyben, a kereskedelemben, a kultúrában és az
igazságszolgáltatásban szabadon használni azt a nyelvet, amelyen felnőttél,
amelyen tanultál. Ukrajna a nacionalizmus hatására úgy szeretne Európához
közeledni, hogy az orosznyelvű szovjet múltját leveti magáról. 2019 április
25-én elfogadtak egy nyelvtörvényt, amelynek célja az ukrán nyelv és
identitás státuszának a propagálása. Ez aláásta a többségi nyelvet beszélők

jogai

és

a kisebbségi

nyelveket

beszélők

(nagy

létszámban

anyanyelvűek, és aránylag kisebb létszámú lengyel,

orosz

román, görög

anyanyelvűek) jogai közötti nagyon törékeny egyensúlyt.

Ez az európai integrációt teszi kockára. Az EU-hoz csatlakozni kívánó
államok

nem

változtathatnak

a

békét

és

stabilitást

szavatoló

alapfeltételeken. És pontosasan itt van a gond. Ukrajna közvetlenül az EU-val
megkötött társulási szerződés ratifikálása után fogadta el a nyelvtörvényt. Ez
sérti az európai nyelvi jogok szellemiségét. A jelenlegi ukrajnai helyzetet
olyan, mintha például Belgiumban hirtelen a francia és a német kisebbség
nyelvek használatát betiltanák.

Az ukrán nyelvtörvény alapvető emberi jogokat is sért, például a
sajtószabadságot. Betiltják azokat az orosz nyelvű újságokat, amelyeknek
nem jelent meg ukrán verziója. Kereskedelemben az ügyfelet kizárólag ukrán
nyelven

szabad

megszólítani.

Magyarországnak,

Romániának

és

Lengyelországnak a tiltakozása, az Európai Biztonsági és Együttműködési
Szervezet (EBESZ) kritikája ellenére, illetve figyelmen kívül hagyva azt is,
hogy Oroszország benyújtott egy államközti panaszt az Emberi Jogok
Európai Bíróságánál, Ukrajna a saját kisebbségeivel semmiféle tartalmi
dialógusra nem volt hajlandó. Az Ukrajnában élő etnikai románok
beszámoltak a nyelvi jogaiknak és a román nyelven történő oktatás
leépítéséről egy az Európa tanács által tavaly szervezett konferencián, és a
beszámolók sokkolóak voltak.

Az ukrán nacionalizmus paradoxonja, hogy úgy akar egy nemzetállamot
létrehozni, hogy egy nyelvet és egy identitást ráerőltet az ország teljes
lakosságára, egy olyan országban történelmileg nagyon sokszínű és
befogadó. Ukrajna a többnyelvűségével és a multikulturális jellegéből
fakadóan

egy

európai

identitással

rendelkezik.

A

nyelvtörvény

kontraproduktív: nem teremthető nemzeti egység úgy, hogy az emberek

lelkébe taposnak identitásuk miatt, a nemzeti egység megteremtése a
sokszínűség elfogadásával lehetséges. Ha a kisebb kisebbségi nyelveket
járulékos

veszteségnek

tekinti

Ukrajna

az

Oroszországgal

való

konfliktusában, akkor ez a szövetségeseivel való viszonyaira is rányomja a
bélyegét.
Az EU-nak, amely a béke és a jog alapjain áll, komoly munkát kell kifejtenie,
hogy betartassa a nyelvi jogokat és az alapvető emberi jogokat. És nem
idealista megfontolásokból, hanem stratégiai érdekek okán. Ha Ukrajna
visszaállítja a nyelvi jogokat azonnal megszűnne az Oroszországgal való
konfliktusának egyik pontja és konstruktívan hitelesen hozzájárulna egy
diplomáciai megoldás létrejöttével, nem mellesleg így megmutathatja az
európai értékek iránti elköteleződését.
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