Ochrana národnostných menšín
Členské štáty Rady Európy a ostatné štáty
podpísali 9. októbra 1993 vo Viedni Rámcový
dohovor na ochranu národnostných
menšín. Zástupcovia týchto krajín sa rozhodli
v rámci svojho územia chrániť jestvovanie
národnostných menšín a rozvíjať ľudské
práva a základné slobody. Uvedomili si, dejiny
Európy ukázali, že je to podstatná pre
stabilitu, demokratickú bezpečnosť a mier na
tomto kontinente. Za Slovenskú republiku bol
dohovor podpísaný 14. júla 1995.
Podľa dohovoru má každá osoba patriaca k
národnostnej menšine právo slobodne si
zvoliť, či sa má s ňou zaobchádzať ako s
osobou patriacou k národnostnej menšine a z
tejto voľby mu nemôže vyplývať žiadna
nevýhoda.

Podľa Dohovoru strany musia vytvárať
podmienky potrebné na efektívnu účasť
osôb
patriacich
k
národnostným
menšinám na kultúrnom, spoločenskom a
ekonomickom živote, ako aj na verejných
záležitostiach, najmä na tých, ktoré sa ich
týkajú.
Strany sa zaväzujú uznať, že každá osoba
patriaca k národnostnej menšine má
právo slovom aj písmom slobodne a
bez
zasahovania
používať
svoj svoje právo na výchovu a vzdelávanie v
menšinový jazyk v súkromí aj na školách s vyučovacím a výchovným jazykom
verejnosti.
národnostných menšín.

Okrem Dohovoru aj iné medzinárodné Otázky:
zmluvy
a slovenská
legislatíva
 Príslušníci akých národnostných menšín
zabezpečujú, aby národnostné menšiny
na Slovensku mohli rozvíjať svoju
žijú vo vašej obci alebo vo vašom meste?
kultúru, svoj jazyk a výchovu vzdelávanie
Myslíte si, že sú vo všetkom rovnocenní
s ostatnými obyvateľmi Slovenska?
Strany sa zaviazali zaručiť osobám patriacim v jazyku národnostnej menšiny.
k národnostným menšinám právo rovnosti a
Dôležitú úlohu v oblasti osvety a kultúry
 Aké divadlá a múzeá národnostných
zakázali akúkoľvek diskrimináciu založenú
zohrávajú aj profesionálne divadlá
menšín na Slovensku poznáte? Navštívili
na príslušnosti k národnostnej menšine.
umelecké súbory, kultúrne centrá,
ste ich predstavenia alebo expozície?
Strany sa zaviazali podporovať podmienky, múzeá a galérie. Slovenská televízia
 Aké časopisy národnostných menšín
ktoré sú pre osoby patriace k národnostným a rozhlas vysiela pravidelne relácie v
poznáte? Sledujete relácie v jazyku
národnostných
menšín.
menšinám potrebné na zachovanie a jazykoch.
národnostných menšín v Slovenskej
Vychádzajú noviny časopisy a knihy
rozvíjanie ich kultúry, na zachovávanie
televízii?
základných prvkov ich identity, najmä ich v jazyku národnostných menšín.
náboženstva, jazyka, tradícií a kultúrneho
 Je vo vašom okolí škola, materská škola
Niektoré národnostné menšiny si
dedičstva
alebo vysoká škola, v ktorej sa vyučuje
uplatňujú
v jazyku národnostnej menšiny?

