
Príloha o národnostiach a menšinách, ktorá vychádza vďaka finančnej podpore Ministerstva školstva Slovenskej 
republiky, je vlastne výzvou na to, aby sme sa aspoň zamysleli, ak už mlčíme aj vtedy, keď sa treba ozvať.
Len v prvej polovici novembra 2005 sa na domácej scéne udiali prinajmenšom tri udalosti, ktoré sú zlou vizitkou 
a zároveň výkričníkom kultúrneho vzorca správania sa. Je to zákerná vražda študenta Daniela Tupého na petržalskom 
nábreží v Bratislave, prenasledovanie a inzultácia 13-ročnej rómskej dievčiny v Kežmarku a vyčíňanie partie skínov 
v Piešťanoch a následne vo vlaku do Bratislavy. Zo zahraničia stačí spomenúť neutíchajúce nepokoje tínedžerov (detí 
a vnukov alžírskych prisťahovalcov) vo francúzskych mestách. V tejto súvislosti sa hovorí o konci multikultúrneho 
spolužitia v Európe. Spoločným menovateľom týchto a mnohých ďalších kriminálnych činov je netolerantnosť, xenofóbia 
a agresivita zväčša patologických či inak narušených jedincov združených do istých skupín. Ich cieľom a terčom 
sú iní jedinci, ktorých jediným previnením je to, že sú odlišní.
Nejde pritom o nový jav, a hoci o spoločenskej škodlivosti takéhoto konania niet pochýb, v najbližšej dobe sa ho zaiste 
nepodarí celkom odstrániť. Treba ho však aspoň minimalizovať. Jednou z ciest je aj šírenie a osvojovanie si historických 
skúseností, veď hlbšie poznanie nepochybne pomáha lepšie pochopiť a vážiť si druhého a nevidieť v ňom nepriateľa. 
Preto v prílohe prinášame aspoň niekoľko príspevkov venovaných typológii a modelom menšín v staronovej Európe, 
pohnutým osudom bardejovských Židov, krvavému masakeru karpatských Nemcov po skončení druhej svetovej vojny 
či námetom na integráciu Rómov cestou výchovy a edukácie. O aktuálnosti tejto problematiky azda netreba pochybovať.

MENŠINY
V uplynulých dvoch-troch desaťro
čiach sa v 45 štátoch Európy udiali 
podstatné zmeny v politickom 
prístupe k právam menšín.
Vo všetkých krajinách, okrem 
Islandu a Malty, žije značný počet 
menšín. V posledných desaťročiach 
20. storočia v 767-miliónovej Európe 
13,5 % obyvateľov patrilo k niektorej 
skupine z 307 autochtónnych 
menšín. Menšiny tvorili viac ako 
103 miliónov Európanov. Okrem 
toho žije na území európskych 
štátov ďalších 20 - 25 miliónov 
prisťahovaných menšín.

v staronovej Európe

Typy, trendy a e t n o p o 1 i t i c k é modely

V
 štátoch západnej Európy je to približ
ne 22 miliónov menšín, a keď k tomu 
pripočítame komunity vo federatív
nom Belgicku a v kantónoch Švajčiarska, 

ktoré majú rovnaké práva, v skutočnosti nie 
sú menšinami (Flámi, Valóni, Nemci, Fran
cúzi, Rétorománi), tak skoro 37 miliónov ľudí 
patrí k niektorej menšinovej komunite.
V západnej Európe žije najviac menšín vo 
vzájomne susediacich troch štátoch: v Špa
nielsku 8,8 milióna (napr. Katalánci, Valen- 
cijčania, Galícijci, Baskovia a Rómovia), vo 
Francúzsku 8,1 milióna (napr. Okcitánci, 
Alsasania, Bretónci, Korzičania), v Talian
sku 2,8 milióna (napr. Sardínčania, Friuli, 
Nemci, Okcitánci). Početná menšina žije 
ešte vo Veľkej Británii (700-tisíc), v Holand
sku (520-tisíc) a vo Fínsku (307-tisíc).
V západných štátoch sa v uplynulých dvoch 
desaťročiach badateľne zlepšila situácia men
šín predovšetkým vďaka ústavnoprávnym

zmenám v Španielsku, vybudovaniu autonóm
neho správneho systému krajiny a regionali- 
zácii v Taliansku, resp. ako výsledok devoluč- 
ného procesu vo Veľkej Británii vznikli auto
nómie v Škótsku a vo Walese. Omnoho viac 
starostí, viac polemík a konfliktov môžu však 
vyvolať menšiny prisťahované v západnej Eu
rópe. Ich počet sa na území Európskej únie 
(spred roka 2004) odhaduje na 20 - 25 milió
nov. Na prisťahované menšiny sa nevzťahuje 
jazykové právo, kultúrne právo, voči nim sa 
v podstate vo všetkých štátoch uplatňujú 
zrýchlené spoločenské integračné procesy 
a povinnosť osvojenia si štátneho jazyka. Ho
landské, švédske a nemecké integračné mode
ly dlho slúžili ako vzory pre menej úspešnú 
francúzsku a britskú prax. Polemiky okolo ne
meckého občiansko-ústavného práva, ale aj 
odpor voči prisťahovalcom v štátoch Benelu
xu a v Škandinávii, vo Švajčiarsku a v Rakú
sku svedčia o medzerách v integračnej praxi.
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Z krajín východnej Európy najviac menšín 
(vyše 40 miliónov) žije v troch slovanských 
krajinách: v Rusku 24 miliónov, čo tvorí 23,2 
% z celkového počtu obyvateľstva (napr. 
Tatári, Ukrajinci, Bielorusi, Baškiri, Mor- 
dviani), na Ukrajine 14 miliónov (napr. Rusi, 
Židia, Rumuni, Bielorusi), v Bielorusku 2,2 
milióna (napr. Rusi, Poliaci, Ukrajinci, 
Židia).
Na konci 20. storočia žilo v krajinách stred
nej, stredovýchodnej a juhovýchodnej Euró
py (vrátane Turecka) 26 miliónov príslušní
kov menšín. V najväčšom počte žili menši
ny v Turecku: zo 7,4 milióna osôb neturec- 
kej národnosti boli najpočetnejší Kurdi - 6,2 
milióna, popri nich treba ešte spomenúť pol 
milióna Rómov a 400-tisíc Arabov. Na začiat
ku 21. storočia v jedenástich štátoch stredo
východnej Európy, ktoré sa stali členmi Eu
rópskej únie, resp. sa nachádzajú na zozna
me čakateľov o prijatie do únie - v Česku,
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