DOKUMENTUM
Jelen s'l,;ímunk [)okul11clHum rovatában az Európa Tanács Parlamenti Közgylílésének két évvel CI-c!ótt clfc)gac!ott ajánlását (A !úsebbségek fClsőoktatásban 1Ja!ó rész1Jéte!/;//!J, v;lLunint a Miniszterek Tanácsának errc adott válaszát találja az olvasó, Az
f\j:ínLis címében s'lHcpl(í kisebbség szó nem egészen pontos, Jóllehet, a dokumentum "zelz(íi öd/koduk a kisebbség Fogalmának definíciójától, ami egy ilyen fontosn:lk súnt ír;ís esetébcn jogosan hiányolható, a sziivegb{í[ kiderül, hogy javaslataikat
f{)Jeg a nye!ui kisebbségck fel só oktatásban való részvételének növelésc érdekében fogalnL1Lt;lk mcg. AL c tckilHetben (is) lcghátrányosabb helyzetG, az Ajánlásban külön
Illegcm Iített rollláJzra a nyelvi küliinbözóség persze csak részbcn vonatkozik. A dokumentum megsúiletésében fontos szerepet játszott az a hároméves projekt, amelyct a
KlIlrllr;ílis Együttmúkiidés Tan:lcsa Fclsóoktatási és Kutatási Bizottsága (CC-HER)
fc)lyr;](ott a kilencvenes évek kÖ'Lepén. (Ennck a bizottságnak a véleménye megegye'I,ik :l JVliniszterek Tanácsa v:ílaszával.) A vizsgálat egyik fó megállapítása, hogya kisebbségekhez tarto!.ök gyakran alulreprezentáltak a fels{íoktatásban. A pontos arányok meghatározása mindamcllctt nem mindcn esetben volt lchetséges, hisz csak
kevés orsz:íg (pl. az Egyesült Ki rályság vagy Hollandia) rendelkezik megbízható statisztikai adatokkal e tércn. Ncm véletlen czért, hogy az alább közölt Ajánlás egyik
pontja szer1l1t a kormányoknak a kiscbbségck Fels60ktatásban való részvételét - a
cli:íkok ál ul önkéntesen adott információk alapján - figyelemmel kell, hogy kísérjék.

Az Európa Tan~lcs Parlamenti Közgyűlésének 1353. sz. (1998).
Ajánlása cl kisebbségek felsőoktatásban való részvételéről
l. ;\ Kii'lgYLílés meg van gy(í7lídve arról, hob'Y a kisebbségeknek lehecóséget kell adni arra,
hogy idelltidsukat kifejezhessék, valamint hob'Y fejleszchessék okcacásukat, kultúrájukac, nyelVLíkce és hagyolll:ínyaikat, az államoknak pedig meg kell cenni nlinden szükséges intézkedést
e cél érdekében. Ezen cúlrnenóel1 Európa egyedül így lesz képes megóriZI1i gazdag kulcurális
sobzínlíségét.
2. !\z okcat:íshan valö részvétel alapvet6 emberi jog, ennek következtében az Európai Kulcurál is Egyezményt aláÍt·ó államok minden állandó lakosának egyenW esélyekkel kell rendelkeznie aJ, ohads minden s'l-Íntjén való részvételhez, beleértve a feIs60kracást is.
3. Jelenleg nem ez a helyzet, mivel a nemzeti kisebbségekhez tartozók gyakran alulrepre'l,enráltak a íds6oktatásban. Ennek okai a canínatás költségei, a képesítések elismerésének problém:íi, a megíclcl6 :íltaLínos és kÖ'l_épfókü oktatás hiánya és - egyes esetekben - a politikai
ellcn:tl Lk
4. l-:gyes tanulmányok szerint - különösképpen a felsóokcatásban való részvétellel foglalkoI,Ö h:íroméves projekt s'l,erint, amelyec a Kulcurális Együmnlíködés Tanácsa Felsöokracási és
J(utat:ísi Bi'l.Octs:íga (CC-HER) irányított - a kisebbségek szociális és gazdasági helyzete nagyon gyakt-an szincén akad,ílya a fclsóoktacásban való részvétclnek. Ez különösen igaz a rom,ik
esecében.
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5. A kisebbségek felsóoktatásban való részvételére vonatkozó statisztikai adatok számos eurcípai országban - különbözó okokból- nagyon hiányosak.
G. Ezért a Közgyülés javasolja, h06'Ya Miniszterek Tanácsa kérje fel az Európai Kultudlis
l~gyezlllényt aláíró államok korm~ínyait, hOf,'Yvegyék figyelembe nemzeti oktatási politikájuk
kialakít~ísánál a következó elveket:
I. a kormányoknak el kell kerülniük a hivatalos nyelv kizárólagos használatának előírását és
tartózkodniuk kell olyan politika kialakításától, amely a nemzeti kisebbségek többségi kultúrába való asszimilációját célozza meg;
li. a nyelvi kisebbséghe? tartozóknak Jehetóséget kell adni arra, hogy a felsőoktat~ísra való
Felkészítés céljából a közoktatás megfeleló típusaiban és szintjein anyanyelvükön tanulhassanak;
iii. minden állampolgárnak lehetóséget kell adni arra, hogy saját nyelvét és kultúráját általában és egyetemi szinten is tanulhassa; a kisebbségi csoportokhoz tartozókat bátorítani kell a
felséíoktatásban való részvételre mind saját országukban, mind külföldön; a képesítések kölcsönös elismerését támogatn i kell- különösen szomszédos országok esetén;
iv. a korm,ínyoknak el kell ismerni ük a fdsóoktatási tevékenységben való részvétel alapvctó
szabads,ígjogát, valamint annak szabacbígát, hogy erre a célra intézményeket alapíthassanak;
Gen illlézményeket - megkLilönböztetéstól mentesen és a szabályok betartásával - hivataloS~ll1 támogatn i kell, amennyiben kielégítő min6ségi szintet értek el és erre természetes igény
mutatkozott; a nyelv nem lehet szempont az intézmények va6'Y képesítések elismerésekor;
v. a fdséíoktatási intézményeknek ki kell dolgozniuk a kisebbségek bevonásának cléímozdítás,íra tervezett elókészítéí programokat - például a középfokú oktatási intézményekkel való
szorosabb együttm üködés révén;
vi. a kisebbségi csoportokhoz tartozó hallgatóknak lehetóséget kell biztosítan i arra, hogya
fdséíoktar,ísba vak) belépéshez szükséges felvételi vizsgáikat anyanyelvükön tehessék le;
vii. a fdvételi vizsg,ík során nyelvi alapon adható kedvezmények rendszere a nyelvi kisebbségekhez rartozó személyek bátorításának eszközének tekinther{í;
viii. ;1 kisebbségi csoportokhoz rarulZó fIataloknak a többi fiatallal egyenlő !eher6séger kell
hiztosírani arra, hogy szakoktatásban részesüljenek az általános alapfókú oktatást követéíen,
valamlllt hogy részt vehessenek az oktatás minden szintjén, akár anyanyelvükön, akár nem,
b;írmely további pénzügyi korLítozás nélkül;
ix. a kifejezetten a kisebhségi nyelvekkel és kultúrákbl Foglalkozó tantárgyaknak helyet kell
kapniuk a tan,írképzéí intézmények tanterveiben;
x. az új információs és kommunikációs technológiákat szélesebb körben kell használni,
mivel ezek jól használhatók a kisebbségi csoportok és a fóldrajzilag távol eséí területek diákjainak oktads~íban;
xi. a kisebbségek felséíokratásban való részvételét a diákok Mtal önkéntesen adott infi.Jrmációk alapján kell figyelemmel kísérni, összhangban az adarvédelmi elvekkel.
7. A Kiizgyülés javasolja továbbá, hogy a Miniszteri Bizottság:
i. bizrosítsa szakértéík közremüködését - például a CC-HER-en és kísérleti projektek all(almazcísán keresztül - azon államok kormányai és egyetemei számára, amelyekben a kisebbségek nehézségeket tapasztalnak a felséíoktarásba való bekertilés során;
ii. dmogassa olyan intézményi szintü esettanulmányok elkészítését, amelyek a kisebbségek
részvételét vizsgálják a felséífokú oktatásban Európában;
ili. vegye f'll1wlóra a Kulturális Együttműködés Tanácsa által 1998. január 22-én jóv;ÍÍngyott, a felsóoktatáshoz való hozzáférésról szóló ajánlás-tervezet elfogadását.
(A KiizgYLílés asziiveger 1998. január 27-én, 3. ülésén fogadta el.)
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A kisebbségek részvétele a felsőoktatásban
Miniszterek Tanácsa válasza az 1353. sz. (1998) Ajánlásra
ElFogadta a Miniszterhelyettesek 63!. tanácskozása, 1998. május 12-én
A Miniszterck 'Emácsa érdeklfídésscl í~)gadta a Parlamenti Közgyűlés a kisebbségek fdsóoktat~ísban való részvételér<íl szóló 1353. sz. (1998) Ajánlását, amelyet a Közgyülés 1998. janu~ír
27-én í'Jgado[t el.
Kiivctkcúí ü lésén, február 18-19-én, az Ajánlást a tagállamok kormányzatainak 6gyel mébe ajánlotta, és felhatalmazást adon az illetékes bizottságnak, azaz a Felsóoktatási és Kutatási
J)iwttságnak (CC-HER), hob'Y véleményezze azt.
A CC-HFR véleményét, amelynek tartalmával a Miniszterek Tanácsa eb'Yetérr, az alábbi
mellékletben bocsátjuk a Közgyűlés elé. A véleményt rovábbítottuk a Kulturális Együttműkö
dés' Lmácsának (CDCC) is, hogy veb'Ye figyelembe az 1999. évi program-költségvetésének
elií készítésén él.
Melléklet a válaszhoz
A CC-[-lER véleménye aPadamenti Közgyiílés a kisebbségek fclsóoktatásban való részvételéréíl szóló 1353. sz" (1998) Aj~ínlásáról
A CC-HER üdvözli az 1553. sz. Ajánlást, és szeretné hangsúlyozni a kisebbségi csoportok
tagjai számára a íelsiíoktadsban való részvétcléhez egyenlií esélyek biztosításának fontosságát.
1\ CC- [-[ER "A felsiíoktadsban való részvétel Európában" (1992-96) c. projektjének az
volt a célja, hogy javítsa a fclsóoktat<Ísba való bejutás esélyeit - clsósorban az alulreprezenrált
csopo[[ok számára. Az 1353. sz. AjánLísban megf()galmazottak összhangban vannak a projein prioritáöaival, és a CC-HER örömmel nyugtázza, hogya Miniszterek Tanácsa 1998.
márciuö ] 7-én elf()gadta a Felsóoktatásban való részvételról szóló R (98) 3. sz. Ajánlást; ez a
projekt egyik fCJIltos eredménye (7. úi. bekezdés). A CC-HER örömmel tapasztalta, hogya
P~lllarnenti Közgyiilés aj~ínlásának kidolgozásakor sok tekintetben figyelembe vették a projekt
eredményeir.
A kiöebhségi csoportokhoz tartozók képesítéseinek elismerésével (3. bekezdés) kapcsolatban a CC-l-TER szeremé felhívni a figyelmet arra, hOb'Yaz 1997. április ll-én Lisszabonban
e1f()gadott A felsiíoktadsi képesítések clismeréséréíl az európai régióban c. Európa Tanácsi
UNESCO Egyezmény módszerei alkalmazhatóak azokra a képesítésekre is, amelyeket az eb'Yes
ncmi.eri oktadsi rendsz.erek részeiben a speci~ilis csoportok - pl. a kisebbségi csoportok sz.á.rnára bocsátanak ki.
A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája értelmében a CC-HER cámogatja
azt a kijelentést, hogya felséíoktatásra vonatkozó nyelvhasználati politikának megrdeléí figyelmet kell szentelniük arra, hogy a nemzeti kisebbségeknek joguk van anyanyelvüket a lehetéí
legszélesebb kiirben használni, valamint hogy tartózkodni kell olyan politika kialakításától,
amely a nemzeti kisebbségek többségi kultúrába való asszimilációját célozza meg.
A fdsiíokratásban való részvételról szóló R (98) 3. sz. Ajánlás kimondja, hogy lépeseket kell
tenn i annak érdekében, hogy "ahol lehet, át kell szerkeszteni a tantervek tartalmát, és ahol
szükséges, módosítani kell a tantervek alkalmazását, hogy azok a kisebbségi kultúrák véleményének figyelembe vételével a multikulturális társadalom változatosságát megfeleléí módon
tükrözzék; ahol nagy nemzeti vab'Y regionális nyelvi kisebbségek taLHhatók, ott rugalmas nyelvhasználati polirikát kell alkalmazni a tanrervek alkalmazása során"; valamint "a tolerancia, a
szol idaritás és a demokrácia légkörének kialakítására kell törekedni". Kifejezetten a nyelvpolitildkra vonatkozóan érdemes felidézni a Miniszterek Tmácsának a tudományos mobiIidsrö!
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szóló R (95) 8. sz. Aj,ínlását is, amely kimondja, hob'Y "az államokat kérjük, hogy vizsgáljanak
felül minden olyan törvényt, amely megakadályozza, hogy az állam hivatalos nyelvén kívül
más nyelveket is használjanak a felsőoktatási intézményekben." A nyelvhasználat központi
kérdés, és a CC- HER örömmel üdvözölné a regionális és nemzeti kisebbségi nyelvek oktatása,
valamint az ezen nyelveken történó oktatás iránti erős elkötelezettséget. Két alapvető célnak
kelJ érvényesülnie a kisebbségekhez tartozók oktatásában: segíteni megőrizni és fejleszteni
csoportjuk kulturális örökségét, valamint biztosítani a lehetőséget arra, hogy sikeresen vehessenek részt annak a nab')Tobb társadalomnak az életében, amelynek tagjai. Ennek érdekében
l'Jmm az is, hogya kisebbségi csoportokhoz tartozók a többségi csoportok kultúráját és nyelvét is megismerhessék. A többségi és kisebbségi nyelvek oktatásának megfeleJó aránya mÜlden esetben más és m,ís, függő en az adott kisebbségi csoport nagyságától, valamint a tanított
tantárgy tól is. Ahol kIvétel i vizsgák szükségesek a fdsőoktatásba való bekerüléshez (6. vi.
bekezdés), azokat úgy kell átdolgozni, hogy vegyék figyelembe a nemzeti vagy regionális kisebbségek nyelvi és kulturális hátterét. Ugyanakkor, ha az adott feJséíoktat<isi programban
nüs nyelven fólyik a tanítás mint amilyen nyelven a jelemkezók alap- és középfokú tanulmányaikat folytat dk, lehetóséget kelJ adni a jelentkezőknek arra, hogy jártasságukat a program
tanítási nyelvén tanúsíthassák. Üdvözölni kell azon országok törekvéseit, amelyek feIzárkóztató nyelvtanliJJyamokat biztosítanak a kisebbségi csoportok tagjai számára, amennyiben erre
szlikség van.
A CC-HER teljes mértékben támogatja a 6. iii. és iv. bekezdések ajántísait, amelyek mindenEtjra jogi akalHly eltávolítását célozzák meg annak érdekében, hogy a kisebbségek saját
fels{íoktatási intézményeket alapíthassanak, az ott szerzett képesítéseket elismerjék, amennyihen ezek az intézmények megfelelnek azoknak a miné5ségi eléíírásoknak, amelyeknek az országban müködéí eb'Yéb felséíoktatási intézményeknek is meg kell felelniük. Az országokat arra
kell ösztönözni, hOb'Y az ezeknek a feltételeknek megfeleló kisebbségi intézményeket "a saj,ít
országuk lels60ktatási rendszeréhez tarrozóknak tekintsék" (vö. Lisszaboni Képesítések Elismerésének Konvenciója, VIII. 1. és VIII. 2. cikkely).
A CC-HER üdvözli a 6. ix. bekezdést, amely hangsúlyozza a kifejezetten a kisebbségi nyelvckkel és kultúrákkal fóglalkozó tantárgyak integdlásának fontosságát a tan,ü-képzéí intézmények tanterveibe. Ezeknck a tanótáknak nem csak a kisebbségi csoportok tagjainak kell szólniuk, hancm mindcn olyan tanár számára, aki kisebbségi csoportokhoz tartozók kiizött tcrvezi tanári pályafutását.
A CC-HElZ szintén üdvözli a 6. xi. bekezdés javaslatát, ho b,!, a kisebbségek felséíoktaLÍsban
valcí részvételét a di,íkok ,íltal önkéntcsen adott információk alapján kell figyelemmel kísérni,
az adatvédclmi clvekkcl összhangban. Ez összhangban van a fclséíokwtásban való részvételréíl
szóló lZ (9 R) 3. sz. Aj,ínlás 9. fejczetévcl.
A CC-HER készséggel nylijt szakértéíi segítséget az egyetemek és korm,ínyok sz,ím,íra a
kiscbbségck fclséíoktadsban való részvételével kapcsolatban (7. i. bekezdés). Ebben a munldhan a CC-HER támaszkodhat azokra a nagyon értékes tapaszralatokra, amelyeket a T'örvényhoz,ísi RdrHJn Programja kapcsán szerzett. Bármilyen ilyen irányú szélesebb körú program
azonban rov,íbbi anyagi t,ímogatást kív,ín.

