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ÚVOD
Predmet a ciele projektu.
Podľa výskumu PewResearch Center z r. 2015 sa asi v 2/3 európskych štátov
sociálno-politicky organizované skupiny odkazujúce na nacionalizmus a šovinizmus
priamo alebo nepriamo vymedzujú proti náboženským menšinám. V Európe (30 zo
45 štátov, teda cca 67 %) je to výrazne častejšie než v iných častiach sveta (38 %).
Tieto skupiny, prostredia, strany a organizácie využívajú tak protiislamskú rétoriku
(nosnú dnes v dobe imigračnej krízy a problémov s utečencami z arabských štátov),
ako aj antisemitské heslá. Ako sa zdá, názory PewResearch Center potvrdzujú údaje
európskych agentúr. Preto sa jedným z cieľov projektu stalo spoznanie situácie a
uvedenie opatrení, ktoré môžu zabrániť eskalácii takéhoto chovania: najlepším
spôsobom sa zdá byť občianske vzdelávanie a narušovanie stereotypov, tak medzi
menšinami, ako aj štátov a majoritných spoločenstiev.
Cieľom projektu je, ako bolo podrobne popísané v projektovej žiadosti,
popísanie situácie národnostných a etnických menšín vo vybraných štátoch
Európskej únie s mimoriadnym zohľadnením židovskej menšiny a určenie
predpokladov, ktoré sa môžu podieľať na lepšom pochopení situácie menšín a ich
problémov. Jeden z cieľov projektu predstavuje vypracovanie materiálov, ktoré môžu
byť užitočné pre edukátorov pracujúcich medzi menšinami, jeho formou realizácie sú
stretnutia a diskusie a výmena skúseností edukátorov a členov menšín v jednotlivých
krajinách a pokus určiť efektívne spôsoby jednaní, ktoré sa môžu podieľať na
zlepšení tejto situácie.
Koordinátor a hlavný partner projektu je Fundacja ChAI so sídlom vo Varšave.
Tak nadácia, ako aj zostávajúci partneri zastupujú časť židovskej menšiny vo svojej
krajine a majú tak veľké skúsenosti s prácou s menšinami, predovšetkým
samozrejme židovskou. Roky aktívne spolupracujú medzi sebou navzájom a tiež s
vládnymi

agentúrami

a

samosprávou,

inými

organizáciami

typu

nevládnej

organizácie, židovskej obce, osvetovej, kultúrnej a vedecko-výskumnej inštitúcie.
Okrem ChAI sú všetci partneri spojení s v súčasnosti najpočetnejším chasidským
hnutím

na

svete,

Chabad

Lubavič.

Sú

to:

Egységes

Magyarországi
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Izraelita Hitközség s hlavným sídlom v Budapešti, Chabad Huis voor Cultuur, Zorg en
Forming vzw v Antverpách, Chabad Youth Center vo Viedni, Chabad Lubavitch
Fundacion Privada v Barcelone a Židovské vzdelávacie centrum Chabad so sídlom v
Bratislave.
Štruktúra práce.
Prvú a najdôležitejšiu súčasť projektu tvorí porovnávacia štúdia, rozdelená do
dvoch častí: (A) teoretická práca a (B) analýza dát získaných vďaka výskumnému
dotazníku rozoslanému partnerom projektu. V dodatku sa nachádza aj samotný
dotazník v jeho základnej forme (niektoré prvky boli prispôsobené reáliám
jednotlivých štátov, napr. zohľadnením ústavných otázok a menšín prítomných v
danom štáte). Prvá časť okrem definícií menšín používaných v jednotlivých štátoch a
vo vede prináša základné informácie o ľudských právach a ochrane menšín v
medzinárodnom práve. Ďalšie predstavujú demografickú situáciu národnostných a
etnických menšín v daných štátoch a ich rozmiestnenie. Ďalšie popisuje právne
postavenie menšiny v každom štáte zohľadnením legislatívy vyplývajúcej z
medzinárodného, európskeho a interného práva a tiež vo svetle bilaterálnych zmlúv
tam, kde to bolo opodstatnené.
Ďalšia kapitola načrtáva históriu židovského osídlenia v danom štáte v čo
možno najširšom historicko-kultúrnom kontexte a charakterizuje jeho situáciu s
možným zohľadnením najnovších štatistických údajov a aktuálnych udalostí.
Všeobecne má práca vecnú štruktúru zohľadňujúcu chronologické následky
jednotlivých udalostí, dátum zverejnenia jednotlivých právnych aktov a pod.
Práca využívala právne akty v ich preklade do poľštiny, prípadne angličtiny,
umiestnené

na

stránkach

inštitúcií-agentúr

Európskej

únie,

vládnych

a

parlamentných agentúr v jednotlivých štátoch, štatistické údaje, literatúru k danému
predmetu, právne komentáre atď. Bolo použitých tiež mnoho akademických prác a v
menšej miere pojednania publicistického a vzdelávacieho charakteru. Dôležitý zdroj
informácií predstavovali webové stránky jednotlivých organizácií a združení,
miestnych a svetových židovských agentúr, tlačových agentúr atď. Využitia sa dočkali
i tlačové materiály (predovšetkým elektronické vydania), tak v jednotlivých štátoch
zahrnutých do výskumu, ako aj vo svete: tu s ohľadom na skutočnosť, že hlavným
predmetom výskumu a jeho príkladom bola situácia židovskej menšiny, anglojazyčná
izraelská tlač. Pri používaní elektronických zdrojov je v zátvorke zakaždým uvádzaný
dátum

zobrazenia.
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V druhej časti práce sa predstavujú výsledky dotazníkového výskumu v
rozdelení na jednotlivé štáty a ich analýza. V dotazníku zaslanom partnerom projektu
(dotazníky boli šírené medzi členov židovskej menšiny – občanov daného štátu
prostredníctvom partnerov projektu majúcich sídlo v týchto štátoch) sa okrem tzv.
matice (základných údajov o respondentovi, ako sú vek, pohlavie, miesto bydliska
atď.) ocitli otázky týkajúce sa: jazyka a možností jeho uplatňovania, vyučovania a
používania; slobody a možnosti slávenia sviatkov v súlade s náboženskými
požiadavkami a tradíciami; národných sviatkov dôležitých pre židovskú menšinu;
otázok národnej, občianskej a európskej identity; vzťahu k zástupcom iných menšín a
väčšinových spoločenstiev; záležitostí spojených s antisemitizmom a diskrimináciou.
Samostatná kapitola sa pokúša porovnať situáciu židovskej menšiny v jednotlivých
štátoch, odkazuje pritom predovšetkým na výsledky/odpovede obsiahnuté vo
výskumnom dotazníku. Prácu uzatvára prehľad použitej literatúry a zmienený
dodatok, v ktorom sa nachádza výskumný dotazník.
Práca uplatňuje celý rad bádateľských metód a techník, využívaných tak v
politických vedách, ako aj v sociológii a právnych vedách, napr. porovnávaciu
metódu, prvky štatistickej metódy, tradičnú analýzu historických a politologických
prameňov, normatívno-právnu metódu. Uchýlili sme sa tiež k priamemu pozorovaniu
(dotazník a rozhovory so zástupcami židovskej menšiny).

9
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Časť 1.
DEFINÍCIA MENŠÍN A ICH PRÁVNA OCHRANA
1.1. Menšina ako právna, politická a bádateľská kategória.
O žiadnom z európskych štátov nemôžeme dnes povedať, že je etnicky a
národnostne homogénny, hoci sa národnostná štruktúra v niektorých z nich
vyznačuje pomerne vysokou etnickou a národnostnou rovnorodosťou (napr. Poľsko),
v iných je výrazne nehomogénna a vzťah titulárnej národnosti k národnostným alebo
etnickým menšinám zostáva menej samozrejmý (napr. Slovensko s početnou
maďarskou menšinou alebo Španielsko so svojimi regionálnymi spoločenstvami).
Nezávisle na tom je prítomnosť menšiny dôležitým determinantom vnútornej politiky
každého štátu, spôsob prístupu, rozsah práv a možnosti rozvoja a činnosti
menšinových skupín vytyčujú hranice a stupeň otvorenosti daného štátu a vyspelosti
jeho spoločnosti. Na štátoch preto leží povinnosť zaistiť menšinám možnosť
slobodného rozvoja vlastnej národnostnej identity, starostlivosť o tradície a kultúrny
rozvoj, používanie materského jazyka a zaistenie ochrany v prípade, kedy sú tieto
práva ohrozené.
Vo vnútornej legislatíve štátov Európskej únie neexistuje jedna spoločná
definícia menšiny.1 Z tohto hľadiska je synonymom pre termín „menšina“ „etnická
skupina“ v Rakúsku, „rasová skupina“ vo Veľkej Británii, „národnostná a etnická
menšina“ v Maďarsku alebo „národnostná menšina a etnická skupina“ na Slovensku
alebo „národnosti“ v Slovinsku. V Grécku sa používa termín „náboženská menšina“,
zatiaľ čo ústava Talianskej republiky hovorí o „jazykových menšinách“.2
Absencia definície, ktorá by presne určovala rozsah pojmu „menšina“, sa
skrýva za tým, že právne a politologické pohľady na problematiku menšín
predstavujú výsledok regulácie a zapojenie do konkrétneho rámca otázok z oblasti
národnostných a etnických vzťahov. Množstvo definícií týkajúcich sa tohto pojmu,
zložitosť minoritných záležitostí často zaťažených historickými udalosťami
1 N.

Rouland, S. Pierre-Caps, J. Poumarede, Rights of Minorities and Indigenous Peoples, Paris 1996,
s. 270 – 271.
2 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2007)001-e,
s. 35;
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-MIN(2005)001-es.
4.
Council of Europe, Venice Commission, "Non-Citizens and Minority Rights", Study No. 294/2004,
CDL-MIN (2005) 1, Strasbourg, 6 June 2005, § 13, s. 4.
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môžu za to, že je ťažké dosiahnuť konsenzu pri tvorbe príslušných právnych riešení. 3
Navyše je národnosť stav vedomia každého človeka, preto sa v minulosti často
objavoval problém inštrumentálneho prístupu k otázke definícií, teda pojatí, ktoré
viedli politické ciele spojené s prisúdením príslušnosti k národnostným menšinám.
Ako ukazujú najnovšie dejiny a udalosti posledných rokov, tento problém stále
pretrváva.4
Pri pokusoch o charakteristiku danej skupiny obyvateľstva musíme za dôležitú
uznať otázku stanovenia, či spĺňa vlastnosti prisúdené národnostnej menšine.
Základný význam zohrávajú použité kritériá, tie môžu mať kvantitatívny, historický,
právny a sociologický charakter, pričom nie vždy sa vo vzťahu ku konkrétnej skupine
uplatňujú všetky z nich.5 Nezávisle na tom sa za národnostnú menšinu najčastejšie
prijíma skupina, ktorá zostáva v početnej menšine vo vzťahu k zvyšku obyvateľstva
štátu; odlišuje sa etnickým pôvodom, smeruje ku kultivovaniu a rozvoju zvláštnych
národných a kultúrnych rysov a má zodpovedajúce zastúpenie svojich záujmov voči
štátnym úradom.6
V súčasnosti dominujú dva prístupy: historicko-právny a sociologický.7 Prvý z
nich upozorňuje na to, že daná minoritná skupina má domovský štát, odkazuje na
kvantitatívne kritérium a objektívne faktory, ako je jazyk, kultúra, dejiny a tradície,
často vyznanie, sféra ekonomických vzťahov a obývané územie. Druhá sa uchyľuje k
subjektívno-objektívnym faktorom: prisudzuje značný význam kritériám subjektívneho
charakteru (a zároveň objektívne kritériá chápe ako doplňujúce a posilňujúce,
predovšetkým v prípade slabo vytvoreného pocitu spoločenstiev a národnosti),
zohľadňuje pocit národnostného uvedomenia a väzieb medzi
3 A.

Kłoskowska, Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 1996, s. 22.
Viď napr.: J. Habermas, Obywatelstwo a tożsamość narodowa: Rozważania nad przyszłością
Europy, Warszawa 1993, s. 9; J. Kilias, Narodowość jako problem naukowy: naród w socjologii
czeskiej okresu międzywojennego, Warszawa 2000, s. 93; T. Kruczkowski, Polityka narodowościowa,
[in:] Europa Wschodnia- dekada transformacji. Białoruś, edd. B. J. Albin, W. Baluk, Wrocław 2004, s.
179; M. Waldenberg, Narody zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo – Wschodniej:
dzieje konfliktów i idei, Warszawa 2000, s. 29 – 30.
5
Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín a interpretačná správa,
URL<https://www.coe.int/t/dghl/monitoring/minorities/1_atglance/PDF_Text_FCNM_pl.pdf>,
[10.08.2014]. Tiež: G. Pawlikowski, Problematyka mniejszości narodowych i etnicznych w systemie
edukacji obywatelskiej, „Państwo i społeczeństwo”, 2010, ročník X, č. 2, s. 77.
6
K. Kwaśniewski, Socjologia mniejszości a definicja mniejszości narodowej, „Sprawy
Narodowościowe”, 1992, č. 1, s. 9 – 15.
7 Ako sa zdá, kedysi bolo najčastejším kritériom rozlišujúcim, definujúcim menšinu vyznanie.
4
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členmi danej menšiny,

dávanie prednosti prináležitosti do danej

minority,

uvedomovanie si dedičstva a kultivovanie vlastných tradícií, hodnôt a symbolov a
výnimočný pocit súnaležitosti s členmi „vlastnej“ komunity.8
V politických vedách posilnil názor uznávajúci za národnostné menšiny „skupiny
obyvateľstva usídlené v danom štáte, najčastejšie majúce jeho občianstvo, odlišujúce
sa od zostávajúceho obyvateľstva antropologickými rysmi, etnickým pôvodom,
jazykom, kultúrou, náboženstvom atď., ktoré majú „pocit vlastnej odlišnosti
(národnostné vedomie) a vlastné politické, sociálne a kultúrne záujmy“.9
V literatúre k predmetu existuje mnoho definícií národnostnej a etnickej
menšiny. Jedna z nich, ktorej autorom je Jules Deschênes, vraví, že národnostná
menšina je „skupina obyvateľov nejakého štátu predstavujúca početnú menšinu a
nezaujímajúca dominantné postavenie, majúca etnické, náboženské a jazykové rysy
odlišujúce sa od rysov väčšinovej populácie, majúca pocit vnútornej solidarity,
riadiaca sa kolektívnou vôľou sebazachovania a dosiahnutia rovnosti s väčšinou vo
svetle práva a praxe“.10 Iná definícia Rogersa Brubakera uznáva, že menšina „nie je
demograficky štatistická kategória, ale dynamický politický postoj (politické
stanovisko)“.
Takto chápané menšiny spadajú s ohľadom na „etnokultúrne príbuzenstvo“ do
„vonkajších vlastí“. Ich vonkajšie spojenia narážajú na odpor štátov organizovaných v
súčasnosti na národnostnej zásade a netolerujú vo svojich hraniciach multietnicitu.
Brubaker v rámci zmieneného politického postoja rozlišuje tri prvky klasifikácie:
verejné oznámenie prináležitosti k etnokultúrnemu národu inému než politicky alebo
početne dominantný etnokultúrny národ; domáhanie sa od štátu uznania tejto
rozdielnej, etnokultúrne sa odlišujúcej národnosti; s ohľadom na existenciu takejto
etnokultúrnej národnosti predpoklad istých kolektívnych, kultúrnych alebo politických
práv“.11

Viď napr.: J. Byczkowski, Mniejszości narodowe w Europie 1945 – 1974 (wybrane zagadnienia),
Opole 1976, s. 21 – 23; H. Chałupczak, T. Browarek, Mniejszości narodowe w Polsce 1918 – 1995,
Lublin 1998, s. 12 – 15; R. Brubaker, Nacjonalizm inaczej: struktura narodowa i kwestie narodowe w
nowej Europie, Warszawa – Kraków 1998, s. 18 – 19.
9 Cz. Mojsiewicz (ed.), Leksykon współczesnych międzynarodowych stosunków politycznych,
Wrocław 1998, s. 230.
10 Podľa: Kłoskowska, s. 21 – 22.
11 Brubaker, s. 77.
8

13

V poľskej Encyklopedii PWN sa pojmom menšina označuje spoločenstvo
trvale obývajúce konkrétne územie (zvlášť štáty), odlišujúce sa od väčšiny jeho
obyvateľov alebo od politicky vládnucej spoločnosti vlastnosťou alebo vlastnosťami,
ktoré vedú k ich považovaniu v spoločenskom povedomí za odlišné a v sociálnych
vzťahoch nie

raz vyvolávajúce

diskrimináciu; takýmito vlastnosťami bývajú

predovšetkým: náboženstvo, jazyk, národné vedomie, kultúra atď.“ Ako dodáva autor
hesla, v súčasnosti je pojem „menšina“ chápaný čím ďalej tým širšie a označuje napr.
sexuálne menšiny, ženy ako znevýhodnenú menšinu, deti atď. 12
Národ je podľa Encyklopedie PWN „spoločenstvo ľudí vyznačujúcich sa
spoločným národným vedomím, teda pocitom prináležitosti do komunity definovanej
aktuálne ako národ“.13 Táto dosť lakonická definícia sa zdá byť najúplnejšia, pokiaľ
zohľadníme, že národné vedomie je „súbor presvedčení o prináležitosti ku
konkrétnemu národu, vnímanie a chápanie jeho dejín, súbor predstáv o jeho
minulosti, súčasnosti a budúcnosti a pocit súnaležitosti s členmi tohto národa“.14
O utváraní národov píše známy americký politológ maďarsko-židovského pôvodu,
Ernest Gellner, v knihe Národy a nacionalizmus, že „skupina ľudí (napríklad žijúcich
na danom území alebo hovoriaca rovnakým jazykom) sa stáva národom iba vtedy,
keď sú rozhodne presvedčení, že na základe prináležitosti do tejto skupiny voči sebe
majú isté povinnosti a isté práva“.15
Vo vyššie citovanej Encyklopedii je etnická skupina sociálna skupina, ktorú
charakterizuje „len jej vlastný súbor rysov: názov, jazyk alebo výrazne odlišné
nárečie, spoločný pôvod z určitého územia alebo od spoločného predka, povedomie
o histórii a kultúre, systém hodnôt a skupinová symbolika, náboženstvo, pocit väzieb
spájajúcich jej členov a zároveň odstupu od iných skupín.“16 Max Weber považoval
etnickú skupinu za zoskupenie, ktoré sa vyznačovalo

12 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/mniejszo%C5%9B%C4%87%20etniczna.html

[05.05.2017]
[05.05.2017]
14
http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/%C5%9Bwiadomo%C5%9B%C4%87%20narodowa.html
[05.05.2017]
15 E. Gellner, Narody i nacjonalizm, prel. T. Hołówka, Warszawa 1991, s. 16.
16 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/grupa-etniczna;3908271.html [05.05.2017]
13 http://encyklopedia.pwn.pl/szukaj/nar%C3%B3d.html
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presvedčením o spoločnom pôvode, ale zdôrazňoval, že to sa neopieralo len na
rodinných vzťahoch.17
Všeobecne sa v definíciách národnostná menšina charakterizuje ako skupina
početne menšia než zostávajúce obyvateľstvo v štáte, majúca občianstvo tohto štátu
a zdôrazňujúca svoju odlišnosť (vyzdvihovaním odlišujúcich sa etnických rysov,
niekedy jazyka, tradícií, viery atď.), pocit spoločenstva a subjektívnu vôľu byť
menšina. Časté je tiež rozlišovanie, že o národnostnej menšine možno hovoriť v
prípade, kedy môžeme danú skupinu identifikovať s konkrétnym štátnym územím,
zatiaľ čo v prípade etnickej menšiny sa teritoriálny prvok nevyskytuje.18 Ako sa zdá,
ide o chybný názor, pretože sa nedá poprieť existencia židovského národa predtým,
než vznikol štát Izrael a toto spoločenstvo bolo rozptýlené v diaspóre, podobne ako
sa neodpiera pocit poľskej národnosti Poliakom v dobe po delení Poľska, kedy
poľský štát neexistoval.
V anglosaskej literatúre sa vyskytuje tiež formulácia popisujúca národnostnú
menšinu ako „nedominantnú etnickú skupinu“ (non-dominant ethnic group).
Postavenie danej skupiny – etnické a/alebo národnostné spoločenstvá, alebo napr.
náboženské, jazykové, politické spoločnosti nemožno definovať, objektivizovať a
zhora vyhlásiť.19 Ťažkosti posilňuje úroveň národného vedomia danej skupiny,
kultúrna difúzia viditeľná zvlášť v oblasti pohraničia, procesy akulturácie a asimilácie
často vedúce k národnostnému dualizmu, štátna politika atď.
Preto spoločne s Grzegorzom Januszom prijmeme, že národnostná menšina
je „každá etnická skupina zostávajúca vo výraznej menšine vo vzťahu k zvyšku
obyvateľstva v štáte, netvoriaca na území svojho bydliska vlastnú štátnosť,
vyznačujúca so smerovaním ku kultivovaniu svojej kultúry, tradície, jazyka,
náboženstva a národného vedomia ako základných vlastností rozhodujúcich o
etnickej odlišnosti

17 Podľa:

J. Wiatr, Naród i państwo: socjologiczne problemy kwestii narodowej, Warszawa 1969, s. 22.
Mikołajczyk, Mniejszości w prawie międzynarodowym, Katowice 1996, s. 16.
19 M. Barwiński, Pojęcie narodu oraz mniejszości narodowej i etnicznej w kontekście geograficznym,
politycznym i socjologicznym, URL<http://repozytorium.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/
3788/Barwi%C5%84ski _Folia%20Geographica_2004.pdf?sequence=1>, [10.01.2017].
18 B.
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a jasným alebo implicitným spôsobom odlišujúcim jej členov od zvyšku obyvateľstva
v tomto štáte“.20
Vypracovať definíciu národnostnej a etnickej menšiny sa snažili tiež
medzinárodné organizácie. V Organizácii spojených národov (OSN) sa stali
predmetom debát Podkomisie pre prevenciu diskriminácie a ochranu menšín (od r.
1999 Podkomisia pre podporu a ochranu ľudských práv). Generálny tajomník OSN v
práci „Definície a klasifikácie menšín“ (1950) zdôraznil, že termín národnostná
menšina „by mal byť používaný voči skupinám, ktoré vznikli zo starých spoločenstiev
v dôsledku anexie územia, zmeny hraníc alebo delenia a rozpadania štátov, a tiež
tých, ktoré zdôrazňujú svoje národnostné vedomie a odlišnosť, nezávisle na
priestorovom rozmiestnení v danom štáte alebo regióne“.21 Zmienená podkomisia v
roku 1953 formulovala definíciu (nakoniec neprijatú), ktorá za národnostnú menšinu
„uznávala etnickú skupinu nedominujúcu v celkovej štruktúre obyvateľstva, žijúcu na
území daného štátu odlišujúcu sa svojou tradíciou, náboženstvom alebo jazykom a
smerujúcu k udržaniu svojej odlišnosti“.22 Čl. 27 Medzinárodného paktu o
občianskych a politických právach z roku 1966 navrhuje prijatie definície popisujúce
menšinu ako „oddelené alebo odlišné skupiny obyvateľstva, náležite definované a už
dlho sídliace na území daného štátu“.23 V roku 1992 OSN prijala deklaráciu, v ktorej
sa „ocitol celý katalóg práv prináležiacich zástupcom národnostných menšín a medzi
nimi právo na kultúry, vlastné náboženské praktiky, slobodné používanie vlastného
jazyka, zakladanie združení, slobodné kontaktovanie sa s inými členmi skupiny, tiež
za hranicami daného štátu“.24
V definovaní menšín vyznel obdobne návrh konvencie Rady Európy o ochrane
práv národnostných menšín. Za takúto menšinu v ňom sú považované „skupiny,
ktoré sú početne menšie než zvyšok populácie štátu, ktorých členovia, ktorí sú
občanmi štátu, majú etnické, náboženské alebo jazykové rysy odlišné od príslušných
rysov zvyšku obyvateľstva a ktorí sa riadia úmyslom uchovať si svoju
20 G.

Janusz, Zagadnienia teorii i praktyki grup etnicznych, Lublin 1993, s. 32.
Barcz, Definicja mniejszości narodowych w prawie międzynarodowym, „Sprawy Międzynarodowe”
1986, č. 11, s. 89.
22 A. Bartnik, „Mniejszość żydowska w Republice Białoruś po 1991 roku”, dizertačná práca napísaná
na Ústave etnických výskumov Politologickej fakulty Univerzity Marie Curie Skłodowskej v Lubline pod
vedením prof. dr hab. K. Zielińského, Lublin 2017, s. 21 – 22.
23 Tamtiež, s. 23.
24 Tamtiež, s. 24.
21 J.
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kultúru, tradície, náboženstva alebo jazyk“.25 Interpretačné odlišnosti avšak viedli ku
stiahnutiu tejto definície z konečného znenia konvencie.
Všeobecne, tak ako to hodnotí Sławomir Łodziński: „Európske dokumenty
hovoria o ochrane menšín, ale zároveň neobsahujú jednu spoločnú definíciu.
Vzťahujú ich k veľmi rôznorodej „palete“ národnostných a etnických spoločenstiev, ku
ktorým má byť generálne rovne pristupované a ktoré majú byť chránené.
Samozrejme sa vyskytujú „oficiálne“ definície prijímané pre interné použitie
jednotlivými štátmi. Tie naposledy zmienené majú „úzky“ charakter obmedzený na
spoločenstvá tradičných národnostných menšín (teda nie imigračného charakteru),
ktorých členovia majú občianstvo tohto štátu. Cudzinci (rezidenti) sú z tejto ochrany
obvykle vyňatí“.26

G. Janusz, Definiowanie mniejszości w dokumentach międzynarodowych i aktach prawa
wewnętrznego, „Annales UMCS” 2008, vol. XV, 2 sectio K, s. 100.
26 S. Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych. Perspektywa
europejska (Kancelaria Sejmu. Biuro Studiów i Ekspertyz. Wydział Analiz Ekonomicznych i
Społecznych, zpráva č. 208), Warszawa 2002, s. 38.
25
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1.2. Definícia menšiny vo vnútornej legislatíve vybraných štátov Európskej
únie.
Výskumný tím EURAC z Európskej akadémie v Bolzane (Accademia Europea
Bolzano/Europäische Akademie Bozen: Institute for Minority Rights) spracovávajúci
napr. správu/sprievodcu týkajúcu sa práv národnostných menšín v európskych
štátoch prijíma, že v európskom kontexte pojem národnostnej menšiny vždy
označuje skupinu (nezávisle na jej veľkosti: môže sa jednať o asi sto osôb
obsahujúcich spoločenstvo Livóncov v Estónsku alebo viac než 6 miliónové
spoločenstvo Kataláncov v Španielsku) zakorenenú na danom území, výrazne sa
odlišujúcu etno-kultúrnymi vlastnosťami od zvyšku spoločnosti. Iné kategórie
„cudzincov“, ako migranti, utečenci alebo sociálne skupiny, ako kasty alebo kmene,
nie sú chápané ako národnostné menšiny. V prípade náboženských spoločenstiev,
ktoré s ohľadom na počet členov zostanú v danom štáte menšinou, k nim nie je
pristupované a nie sú označované ako menšiny ale ako menšie náboženské obce. 27
V prípade otázky ochrany národnostných menšín sa chráni po prvé
spoločenská skupina, po druhé fyzická osoba, ktorá môže využívať z práv
náležiacich

každému jednotlivcovi.

S

ohľadom

na

chápanie

menšiny ako

kolektívneho subjektu so zdôraznením individuálnych ľudských práv vznikla stredná
kategória postulujúca chápanie daných menšín ako „skupiny osôb prináležiacich do
menšiny“.28 Preto je otázka ochrany práv menšín zložitá: je sa na ňu nutné dívať
prizmou jednotlivých fyzických osôb deklarujúcich odlišnú etnickú príslušnosť,
skupiny fyzických osôb tvoriacich danú menšinu a menšiny chápanej ako sociálna
skupina.29
To má svoje dopady v ústavnej a legislatívnej praxi európskych krajín, v
ktorých možno teraz rozlišovať dva hlavné prístupy týkajúce sa otázky ochrany práv
národnostných menšín. „Prvý z nich sa týka štátov, ktoré vytvorili vlastné formy
právnej ochrany menšiny (nezávisle na existencii medzinárodných štandardov a
záväzkov v tejto problematike) – príslušné ústavné a legislatívne ustanovenia. Medzi
ne patrí napr.: Rakúsko, Belgicko, Bielorusko, Španielsko, Holandsko, Litva,
Lotyšsko, Estónsko, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko. Druhý
Europe’s Ethnic Mosaic. A Short Guide to Minority Rights in Europe, ed. T. Benedikter,
Bolzano/Bozen 2008, s. 8.
28 Chałupczak, Browarek, s. 12 – 15; G. Janusz, Raport o sytuacji osób należących do mniejszości
narodowych i etnicznych w Polsce, Warszawa 1994, s. 7.
29 G. Janusz, P. Bajda, Prawa mniejszości narodowych. Standardy europejskie, Warszawa 2000, s.
12.
27
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prístup sa opiera o absenciu zvláštnych regulácií týkajúcich sa ochrany
národnostných menšín v danej národnej legislatíve. V štátoch, ako sú: Francúzsko,
Nemecko alebo Švédsko sa termín „národnostná menšina“ nepoužíva a obyvatelia
sa delia na občanov a cudzincov“. Talianska legislatíva potom používa pojem
jazyková menšina.30
Nezávisle na vyššie uvedených definíciách menšín zaviedli jednotlivé štáty vo
svojej internej legislatíve a používajú vlastné definície a označenia menšín. Ako píše
Grzegorz Janusz, v internej legislatíve možno rozlíšiť štyri riešenia vzťahujúce sa k
terminológii:
„1. prvé z nich, používajúce pojem národnostná menšina, vynecháva vymedzenie
predmetu ochrany v aktoch vnútorného práva;
2. v druhom prípade máme čo dočinenia s tým, že ako subjekt ochrany nie je
uvedená národnostná menšina, ale určovanie jazyka danej (daných) menšín (skupiny
obyvateľov) , a teda aj s nepriamym označením menšiny;
3. v treťom prípade sa vyskytuje enumeratívny výpočet skupín považovaných za
menšiny bez ich formálneho vymedzenia;
4. vo štvrtom prípade zákony definujú subjekt, ktorému štát adresuje svoju politiku”. 31
Do prvej skupiny regulácie autor zaradil zákony Litvy, Lotyšska a Slovenska. V
prípade Slovenska, štátu spadajúceho do projektu, používajú predpisy týkajúce sa
menšín predovšetkým pojem národnostná menšina. V ústave z 3. septembra 1992
sa potom používa terminológia národnostnej menšiny alebo etnickej skupiny. Pretože
na Slovensku chýba zákon o menšinách, stav menšiny nepriamo definujú predpisy o
používaní jazyka menšiny ako úradného, o čom bude pojednávané ďalej.32
Do druhej skupiny spadá legislatíva Švajčiarska, Švédska a Talianska, v tretej
skupine sa ocitlo zákonodarstvo Fínska, Nemecka, Nórska, Slovinska a spočiatku
Chorvátska. Enumeratívne, teda vo vymenovaní všetkých a zároveň jediných
prípustných prvkov spočívajúci (v tomto prípade v predpisoch vymenovaných práv
menšín) výpočet menšín sa doplnkovo objavuje
Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, Lublin 2011, s. 59 – 76. Tiež: Bartnik,
s. 25 – 26.
31 Janusz, Definiowane mniejszości, s. 114.
32 Tamtiež, s. 106 – 107.
30 G.
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i v zákonoch o menšinách iných štátov, napr. v Bosne a Hercegovine, Poľsku a
Maďarsku.33
Do štvrtej skupiny G. Janusz radí zákony o menšinách prijaté v Rakúsku,
Bosne a Hercegovine, Chorvátsku, Českej republike, Čiernej Hore a Srbsku, v
Poľsku a Maďarsku. Sem spadajú tiež zákony v niektorých postsovietskych krajinách:
Bielorusku, Estónsku, Moldavsku, Ukrajine, Ruskej federácii.
V prípade Rakúska sa v jeho zákone z r. 1976 nazvanom „Právne postavenie
národnostných

skupín“

(zákon

o

národnostných

skupinách)

používa

termín

„národnostná skupina“ (Volksgruppe), v § 1 ods. 2 sa definuje, že „národnostnými
skupinami v zmysle tohto federálneho zákona sú skupiny rakúskeho obyvateľstva
usadené a žijúce v častiach federálneho územia s iným než nemeckým materským
jazykom a s vlastnými etnickými vlastnosťami“.34
Ako upozorňuje G. Janusz, z tohto zákona sú vylúčené osoby používajúce ako
materský jazyk nemčinu a hlásiace sa k inej národnosti (napr. Nemci, Švajčiari).
Navyše bol zavedený pojem „usadenej skupiny“ (beheimateten Gruppen), čo v praxi
zahŕňalo skupiny rakúskych občanov usadené na území štátu minimálne tri
generácie. Zmena ústavy v r. 2000 doplnila znenie čl. 8 o ods. 2, v ktorom je určená
existencia „autochtónnych národnostných skupín“ (autochthonen Volksgruppen).35
V prípade Poľska je terminológia značne rozvinutá a samotný pojem menšina
dlho nebol v právnych predpisoch definovaný. Ústava PR z 2. apríla 1997 obsahuje v
znení čl. 27 a 35 doslovné odkazy na práva národnostných menšín. Ako hodnotí
vyššie citovaný autor, „nedostatkom týchto ústavných predpisov sú nepresnosti v
texte použitých pojmov: v článku 27 je reč o „národnostných menšinách“, v čl. 35 „o
národnostných a etnických menšinách“. Zákonodarca zároveň nevysvetlil koncepčný
a subjektívny rozsah oboch kategórií menšín. V etnických výskumoch a v praxi sa
pojem národnostná menšina vzťahuje k tým menšinám, ktoré sa identifikujú s
národom majúcim vlastný štát (napr. Bielorusi, Nemci, Ukrajinci) a etnická menšina
na menšiny bez štátu (napr. Tatári, Rómovia, Karaimovia). V praxi Odboru kultúry
národných menšín pôsobiaceho do 31. januára 2004 na Ministerstve

33

Tamtiež s. 107, 109.

34 Tamtiež.
35

Tamtiež, s. 112 – 113.
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sa pojem národnostná menšina vzťahoval k skupine, ktorá sa neidentifikuje
s poľským národom, a etnická menšina (skupina) k etnografickým (regionálnym)
skupinám, ktoré smerujú ku kultivovaniu svojej kultúrnej a jazykovej odlišnosti
a považujú sa za súčasť poľského národa (napr. Kašubovia alebo Podhalanskí
horali)“.36 Terminológia sa líšila nielen v ústave, ale aj v iných zákonoch. Vyskytujú sa
označenia: „1. národnostná menšina (čl. 27 ústavy PR, čl. 100, 134 volebného
poriadku do Sejmu PR, § 31a, 40, 119, nariadenie ministra národného vzdelávania a
športu zo dňa 21. marca 2001); 2. národnostná a etnická menšina (čl. 35 ústavy PR);
3. národnostná menšina a (alebo) etnická skupina (čl. 2 zákona z 7. októbra 1999 „o
poľskom jazyku”, čl. 21 bod 9 zákona zo dňa 29. decembra 1993 „o rozhlase a
televízii”, § 42 ods. 2, nariadenie ministra národného vzdelávania a športu z 21.
marca 2001, nariadenie ministra národného vzdelávania a športu z 3. decembra
2002, § 2 nariadenia ministra vnútra a správy z 18. marca 2002 ); 4. etnická skupina
(§ 41 ods. 4, 42 ods. 3 nariadenia ministra národného vzdelávania a športu z 21.
marca 2001).”37
Pokus o zmenu tejto rôznorodosti prebehol v rámci prác na návrhu zákona o
národnostných menšinách, ktoré začali v roku 2001, aby bolo konečne v zákone zo
6. januára 2005 „o národnostných a etnických menšinách a o regionálnom jazyku“
prijaté v čl. 2 označenie národnostnej menšiny a etnickej menšiny:
„Čl. 2. 1. Národnostnou menšinou je v zmysle zákona skupina poľských občanov, ktorá spĺňa všetky
nasledujúce podmienky:
1) je menej početná než zostávajúca časť obyvateľstva Poľskej republiky;
2) podstatne sa odlišuje od ostatných obyvateľov jazykom, kultúrou alebo tradíciou;
3) smeruje k zachovaniu svojho jazyka, kultúry alebo tradície;
4) má povedomie vlastného historického národného spoločenstva a je zacielená na jeho prejav a
ochranu;
5) jej predkovia obývali súčasné územie Poľskej republiky minimálne 100 rokov;
6) identifikuje sa s národom organizovaným vo vlastnom štáte”.38

36

Tamtiež, s. 118 – 122.

37 Tamtiež.
38

http://www.vdg.pl/attachments/article/8/Ustawa%20o%20Mniejszo%C5%9Bciach%20Narodowych%2
0i%20Etnicznych%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.pdf, s. 1.
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Za národnostnú menšinu sa považuje 9 menšín: bieloruská, česká, litovská,
nemecká, arménska, ruská, slovenská, ukrajinská, židovská. Za etnickú menšinu
bola v zmysle zákona uznaná skupina poľských občanov spĺňajúcich všetky nižšie
uvedené podmienky:
„1) je menej početná než ostatná časť obyvateľstva Poľskej republiky;
2) podstatne sa odlišuje od ostatných obyvateľov jazykom, kultúrou alebo tradíciou;
3) smeruje k zachovaniu svojho jazyka, kultúry alebo tradícií;
4) má povedomie vlastného historického etnického spoločenstva a je zacielená na jeho prejav a
ochranu;
5) jej predkovia obývali súčasné územie Poľskej republiky minimálne 100 rokov;
6) neidentifikuje sa s národom organizovaným vo vlastnom štáte”. 39

Za etnickú bola uznaná karaimská, lemkovská, rómska a tatárska menšina. Pri
zavedení oboch pojmov bolo nezávisle na uvedení ich charakterizujúcich vlastností
použité i enumeratívne vymenovanie skupín zaradených medzi národnosti a etnické
skupiny. V tejto širokej definícii priťahuje pozornosť z maďarského zákona o
menšinách prevzaté nevyhnutné obdobie na zaradenie danej skupiny poľských
občanov medzi menšinu, stanovujúce minimálne 100 rokov; počas prác na návrhu
zákona sa všeobecne prijímalo, že by jej ustanovenia mali zahŕňať historické
menšiny, teda tie, ktoré boli na území Poľska zaznamenané tak na konci 1. republiky,
ako aj v období obrodenia nezávislej republiky, teda po roku 1918. Zároveň sa
upustilo od spružnenia predpisu, ktorý vo verzii z júla 2001 predpokladal možnosť
rozšírenia katalógu skupín zaradených medzi menšiny cestou nariadenia Rady
ministrov. Na toto rozhodnutie zákonodarcov mohla mať vplyv situácia spojená s
problémom sliezskeho obyvateľstva a jeho úsilím o uznanie ako samostatnej
národnosti.40
V Maďarsku zákon č. LXXVII z 7. júla 1993 „o právach národnostných a
etnických menšín“ v § 1 odsek 2 definuje: „v interpretácii tohto zákona je
národnostnou alebo etnickou menšinou (ďalej uvádzanou ako menšina) každá
etnická skupina, ktorá obýva územie Maďarskej republiky minimálne po dobu
jedného storočia, v okruhu obyvateľstva štátu predstavuje kvantitatívne menšinu, jej
39

Tamtiež, s. 1 – 2.
Definiowane mniejszości, s. 118 – 122.

40 Janusz,
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členovia sú maďarskí občania a od zostávajúcej časti obyvateľstva ich odlišuje
vlastný jazyk a kultúra, tradície, zároveň preukazujú vedomie jednoty na zachovanie
týchto tradícií, vyjadrení a ochranu historicky formovaných záujmov svojich
spoločenstiev.41
Zároveň § 63 ods. 4 zákona nepriamo vymenováva menšiny, ktorým štát
jednorazovo odovzdal majetok pre potreby nimi vytváraných celonárodných
menšinových samospráv. Výnimočným prvkom maďarského zákona je uvedenie
„historicky formovaných záujmov svojich spoločenstiev“, čo je jasne zdôraznené. 42
1.3. Práva menšiny a medzinárodná ochrana ľudských práv.
Dodržiavanie a ochrana ľudských práv patrí medzi jedny z najdôležitejších
determinantov týkajúcich sa národnostnej politiky štátov a zároveň predstavujú jednu
z popredných výziev stojacich pred medzinárodným spoločenstvom v súčasnom
svete. V roku 1945 bola prijatá Charta Spojených národov, medzinárodná zmluva
vytvárajúca a určujúca usporiadanie Organizácie spojených národov (v rokoch 1963,
1965, 1971 boli v ustanoveniach charty vykonané zmeny; vraví sa jej tiež ústava
OSN).43 V r. 1948 OSN prijala dodnes platnú Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, v
ktorej sa ocitli oprávnenia jedinca zahrňujúce všetky aspekty života a ľudské práva
získali postavenie univerzálnych pravidiel.44
Na medzinárodnej úrovni sa v rámci ochrany ľudských práv rozlišuje mnoho
foriem jednania: deklaratívne, implementačné a inštitucionálne. Najefektívnejšie sú
tie medzinárodne systémy ochrany, ktoré zahŕňajú všetky tri formy aktivít: majú v
medzinárodnom

práve

uznávaný

právny

základ

(zodpovedajúci

dokument,

konvencie); disponujú inštitúciou alebo sústavou inštitúcií, ktoré majú za úlohu
monitorovanie realizácie prijatých ustanovení;

Tamtiež, s. 122.
Šlo o nasledujúce menšiny: Cigáni (Rómovia), Nemci, Chorváti, Slováci, Rumuni, Bulhari, Gréci,
Poliaci, Arméni, Rusíni, Srbi, Slovinci, Ukrajinci. Tamtiež.
43 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/dok_karta_nz.php [13.04.2017]
44 Všeobecná deklarácia ľudských práv z 10. decembra 1948, viď: B. Gronowska, T. Jasudowicz, C.
Mik, Prawa człowieka. Wybór dokumentów międzynarodowych, Toruń 1999, s. 13 – 20; A.
Rybczyńska, Prawa człowieka, [in:] Międzynarodowe stosunki polityczne, M. Pietraś, M. Pietraś (edd.),
Lublin 2006, s. 397.
41
42
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majú mechanizmy a postupy nevyhnutné na overenie záväzkov prijatých
signatárskymi štátmi.45
Medzi najvýznamnejšie medzinárodné konvencie, ktorých predmetom sú
práva jednotlivca, sa radí napr. Dohovor o právnom postavení utečencov (1951),
Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach (1966), Medzinárodný pakt o
hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach (1966), Dohovor o odstránení
všetkých foriem rasovej diskriminácie (1966), Opčný protokol k Medzinárodnému
paktu o občianskych a politických právach (1966), Dohovor proti mučeniu a inému
krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu (1984),
Dohovor o právach dieťaťa (1989), Dohovor o odstránení všetkých foriem
diskriminácie žien (1989), Druhý opčný protokol k Medzinárodnému paktu o
občianskych a politických právach vo veci zrušenia trestu smrti (1989), Opčný
protokol k Dohovoru o odstránení všetkých foriem diskriminácie žien (1999).46
Koncepcia ľudských práv predpokladá, že každý človek má práva a slobody,
ktoré rozhodujú o ľudskej dôstojnosti. Tieto práva sú prirodzené, nescudziteľné
(nemožno sa ich zriecť), nenarušiteľné (prináležiace ľudskému jedincovi nezávisle na
vládnucom aparáte), nemožno ich uplatňovať výberovo a prináležia všetkým
jedincom bez ohľadu na ich štátnu, etnickú a kultúrnu, náboženskú príslušnosť, a tiež
bez ohľadu na pohlavie, jazyk, politické presvedčenie, spoločenské postavenie,
majetok a pod. (majú všeobecný charakter). Štát je povinný umožňovať ich
dodržiavanie a stáť na stráži v medzinárodnom práve prijatého poriadku, pretože
úcta k ľudským právam a ľudskej dôstojnosti sa považuje za základ spravodlivosti a
mieru vo svete. Ako si môžeme prečítať na stránkach Informačného centra OSN vo
Varšave:
„Spojené národy prispôsobujú svoju činnosť požiadavkám, ktoré pred ľudstvo kladie
dnešný svet: prudko narastajúce počty porušovania ľudských práv, politického útlaku
alebo kombinovaných foriem diskriminácie (...). Propagácia dodržiavania ľudských
práv a zväčšovanie zodpovednosti jednotlivcov a štátov-členov predstavuje
rozhodujúci krok na ceste k uvedeniu prijatých štandardov do života a vytvorenie
globálneho systému ľudských práv. Všeobecné rešpektovanie ľudských práv, vrátane
práva politickej voľby a združovania
45 R.

Kuźniar, Prawa człowieka. Prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe, Warszawa 2004, s. 15.
[13.04.2017].

46 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/
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sa, práva vyjadrovať vlastný názor, práva na zamestnanie a slušnú životnú úroveň a
kultúrnych práv, rovnako ako zaistenie slobody od strachu a všetkých foriem
diskriminácie a predsudkov sú dôležité na ceste na dosiahnutie troch globálnych
cieľov: mieru, rozvoja a demokracie“.47
Za účelom kontroly realizácie a rešpektovania prijatých záruk týkajúcich sa
ľudských práv boli vytvorené špeciálne štruktúry a spresnené postupy a mechanizmy
ich činnosti. Ich úlohu zastávajú medzinárodné organizácie a inštitúcie venujúce sa
ochrane ľudských práv. Majú rôzny charakter a rozsah činnosti v závislosti na
územnom dosahu (lokálne, regionálne alebo globálne), stupne špecializovanosti
(všeobecný, špecializovaný), zapojenie subjektov (vládne a nevládne). 48 Dôležité
miesto v medzinárodnom systéme ochrany ľudských práv zaujíma systém
medzinárodných tribunálov v čele s Medzinárodným trestným súdom.49
Štáty zahrnuté do výskumu v rámci tohto projektu sú povinné dodržiavať
pravidlá a ustanovenia prijaté v rámci medzinárodnej ochrany ľudských práv a tiež
ich ako členov Rady Európy (jednotlivé štáty príslušne: Poľsko od 1991, Slovensko
od 1993, Maďarsko od 1990, Rakúsko od 1956, Belgicko od 1949 a Španielsko od
1977) v tejto oblasti zaväzujú normy európskeho a únijného práva. 50 Dôležitú rolu tu
plní Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.
Rada Európy je inštitúcia vytvorená za účelom realizácie myšlienky jednoty
demokratickej Európy v období „studenej vojny“. Jej hlavné ciele a pravidlá činnosti
definuje Štatút organizácie prijatý 5. mája 1949 v Londýne. V článku 1 oddielu I pod
písmenom a čítame, že cieľom Rady je „dosiahnutie väčšej jednoty medzi jej členmi
za účelom ochrany uskutočňovania ideálov a zásad, ktoré sú ich spoločným
dedičstvom, a uľahčovanie ich hospodárskeho a spoločenského rozvoja“. 51
Podmienkou prijatia do rady je uznanie primátu

47 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_wprowadzenie.php

[13.04.2017].
[13.04.2017]
49 Medzinárodný súdny orgán pod názvom Medzinárodný trestný súd so sídlom v Haagu bol
vytvorený na základe Rímskeho štatútu prijatého na Diplomatickej konferencii Spojených národov v
Ríme 17. júla 1998 (konferencie sa zúčastnilo 160 zástupcov štátov zo všetkých svetových regiónov).
http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/mntrybunaly_mtk.php [13.04.2017]. Rímsky štatút v
poľskom preklade: http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-03-78-708 [13.04.2017]
50 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/panstwa_czlonkowskie/ [13.04.2017]
51 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/dokumenty/ [13.04.2017]
48 http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/pcz_instrumenty_prawne.php
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práva ako základu demokratického zriadenia, záruku rešpektovania ľudských práv a
základných občianskych slobôd, ústavnú záruku poriadku a ich zhodu s
požiadavkami rady, záruku slobodných a demokratických volieb do parlamentu a
miestnych orgánov, slobodu zakladania a činnosti politických strán a tiež odborových
zväzov a združení, slobodu slova a fungovanie trhovej ekonomiky. 52
Pri naplňovaní svojich cieľov RE prijíma konvencie, ktoré nemajú charakter
normatívnych aktov, berú na seba podobu apelov k členským štátom (vrátane tých,
ktoré nie sú spojené s organizáciou) a na odkazovanie na ich obsah, so zámerom
prispôsobenia a zmeny legislatívy daného štátu.
Doteraz organizácia prijala viac než 200 konvencií, ako napr. Dohovor o
ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950), Európsku sociálnu chartu (1961),
Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (1955).53 Okrem dohovorov
orgány RE používajú nezáväzné nástroje, medzi ktorými je potrebné zmieniť
odporúčania Výboru ministrov adresované členským štátom majúce mimoriadny
význam.
OBSE vznikla počas summitu členských štátov Konferencie pre bezpečnosť a
spoluprácu v Európe (KBSE) v Budapešti v decembri 1994 (názov OBSE sa používa
od 1. januára 1995).54 Oblasti záujmu OBSE boli obsiahnuté v tzv. 3 košoch.
1/ otázky bezpečnosti v Európe, ktoré zahŕňali: Deklaráciu zásad riadiacich
vzťahy medzi účastníckymi štátmi a Dokument o opatreniach na upevnenie dôvery, v
rámci ktorého sa venovali jednaniam o aspektoch bezpečnosti a odzbrojenia.
Za kľúčovú časť toho koša bolo napr. uznané ctenie ľudských práv a základných
slobôd;
2/ spolupráca v ekonomickej, vedeckej a technickej oblasti a v oblasti
životného prostredia;
3/ Spolupráca v humanitárnej oblasti a v príbuzných oblastiach – odkazy na
problematiku spojenú s medziľudskými kontaktmi, informáciami
A. Florczak, Rada Europy [in:] Organizacje w stosunkach międzynarodowych, ed. T. Łoś-Nowak,
Wrocław 2009, s. 255 – 256.
53 Úplný zoznam konvenciícji:URL<http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeTraites.asp?CM=8&
CL=ENG>, [15.09.2014].
54 Počiatky OBSE siahajú do 70. rokov k vytvoreniu Konferencie pre bezpečnosť a spoluprácu v
Európe (KBSE), ktorá mala byť podľa svojich východísk fórom dialógu medzi Východom a Západom.
Výsledkom dvoch rokov trvajúcich stretnutí KBSE v Ženeve a Helsinkách bolo prijatie Záverečného
aktu KBSE v Helsinkách 1. augusta 1975. http://www.osce.org/helsinki-final-act [13.04.2017].
52
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a spoluprácou v oblasti kultúry a vzdelávania. Sem spadali problematiky, ako
napríklad kultúra, osveta, otázka národnostných menšín,

nediskriminovanie,

vytvárajúce tzv. ľudský rozmer.55
Po páde „železnej opony“, rozpade Sovietskeho zväzu a systémovej
transformácii v bývalých tzv. ľudovo-demokratických štátoch, začala na fóre OBSE
dominovať tematika spojená s „ľudským rozmerom“, keď boli v meniacom sa svete
za prioritné uznané otázky demokracie a ľudských práv. To sa odrazilo aj v
inštitucionálnom rozmere a organizácii OBSE. Jej popredné inštitúcie sú napr.: Úrad
pre demokratické inštitúcie a ľudské práva, Vysoký komisár OBSE pre národné
menšiny, Predstaviteľ OBSE pre slobodu médií. V rámci rozhodnutí konaných na fóre
Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe štátmi (v súčasnosti v počte 57
štátov z Európy, Severnej Ameriky a Ázie)56 neprijímajú právne záväzky, iba tie
politického charakteru, predstavujúce tzv. mäkké právo.57
Na tomto mieste je nutné zmieniť, že pre ochranu národnostných menšín má
zmienené „mäkké právo“ nezanedbateľný význam. Jedná sa o odporúčania a pokyny
vypracovávané na fóre OSN a KBSE/OBSE alebo tzv. Benátskou komisiou
(Európska komisia pre demokraciu prostredníctvom práva).58
Benátska komisia je poradný orgán Rady Európy zložený z nezávislých
odborníkov v oblasti ústavného a medzinárodného práva, sudcov najvyšších súdov a
ústavných súdov členských štátov, poslancov národných parlamentov a štátnych
úradníkov. V súčasnosti ju tvorí 59 štátov, vrátane všetkých členských štátov Rady
Európy.59 Činnosť komisie sa týka troch hlavných oblastí: demokratických inštitúcií a
základných práv; ústavnej spravodlivosti; volieb, referend a politických strán a jej
nadradeným cieľom je zaistenie demokratického

55 http://www.nowastrategia.org.pl/obwe/

[17.04.2017]
[13.04.2017].
57 A. Florczak, Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie [in:] Organizacje w stosunkach
międzynarodowych, s. 128 – 129.
58 Deklarácie a rozhodnutia konané v rámci OBSE sú konané na základe pravidla konsenzu v súlade
so zásadou, že členské štáty sú si rovné. Bartnik, s. 94.
59 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/instytucje/komisja_wenecka/komisja_wenecka_1 [13.04.2017]
56 http://www.osce.org/participating-states
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a efektívneho fungovania demokratických inštitúcií a ochrany ľudských práv. 60
Dôležitým dokumentom prijatým v rámci OBSE bola tiež tzv. Parížska charta
pre novú Európu vypracovaná na schôdze hláv štátov a vlád v dňoch
19 – 21. novembra 1990. Stretnutia sa zúčastnili štáty zaradené do projektu, pričom v
prípade Slovenska šlo ešte o zástupcov Českej a Slovenskej federatívnej republiky. 61
Ľudské práva, demokracia a vláda práva tvorí základ katalógu hodnôt
Európskej únie, aj keď tá dodnes nesformovala vlastný systém regulujúci ochranu
ľudských práv a národnostných menšín, „čerpá skôr z inštitucionálnych mechanizmov
systému ochrany ľudských práv v rámci iných organizácií, predovšetkým Rady
Európy“.62 Rada Európy sa teší mimoriadne uznávanej autorite ako organizácia
propagujúca ľudské práva, zásady právneho štátu a demokratické štandardy. Jej
vizitkou sú rovnako početné konvencie.63
V roku 2000, počas summitu Európskej rady v Nice, bola menom Európskeho
parlamentu, Rady Európskej únie a Európskej komisie prijatá Listina základných práv
Európskej únie, v ktorej preambule čítame:
Národy Európy, vytvárajúce medzi sebou stále tesnejšiu úniu, sa rozhodli deliť sa o mierovú
budúcnosť založenú na spoločných hodnotách.
Únia, vedomá si svojho duchovného a morálneho dedičstva, sa zakladá na nedeliteľných a
všeobecných hodnotách ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity; spočíva na zásadách
demokracie a právneho štátu. Do stredu svojej činnosti stavia jednotlivca tým,

„Činnosť Benátskej komisie sa sústredí predovšetkým na poskytnutie technickej pomoci
individuálnym štátom. Pri analýze národných právnych predpisov Benátska komisia identifikuje
potenciálne rozpory s európskymi štandardami alebo medzery v práve. Benátska komisia hodnotí
ústavné texty a iné regulácie systémového charakteru (napr. volebné právo, právo týkajúce sa menšín
alebo nezávislosti súdov). Názory komisie nie sú záväzné a samotná komisia si za úlohu kladie
aktivity na báze dialógu, sem spadajú napríklad študijné návštevy v štátoch, ktorých právne akty sú
pripomienkované, za účelom lepšieho pochopenia reálií a vypracovanie čo najobjektívnejšieho
pohľadu. (…) Hlavnou úlohou komisie je vydávanie právnych pripomienok týkajúcich sa návrhov
právnych aktov pripravovaných jednotlivými štátmi alebo právnych aktov, ktoré už majú právnu
účinnosť. Doteraz komisia vydala viac než 500 takýchto pripomienok do viac než päťdesiatich krajín.
Európsky súd pre ľudské práva sa len od roku 2002 odvolal na práce Benátskej komisie vo viac než
50 prípadoch“. Informácie z webových stránok Stáleho zastúpenia Poľskej republiky pri Rade Európy v
Štrasburgu:
http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/instytucje/komisja_wenecka/komisja_wenecka_1
[13.04.2017]
61 http://www.osce.org/mc/39516?download=true [13.04.2017]
62 Bartnik, s. 104.
63 http://strasburgre.msz.gov.pl/pl/o_re/o_radzie_europy_info/ [13.04.2017]
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že zavádza občianstvo Únie a vytvára priestor slobody, bezpečnosti a práva.
Únia prispieva k zachovaniu a rozvíjaniu týchto spoločných hodnôt pri súčasnom rešpektovaní
rozmanitosti kultúr a tradícií národov Európy, národnej identity členských štátov a usporiadania ich
verejnej moci na štátnej, regionálnej a miestnej úrovni; usiluje o podporu vyváženého a udržateľného
rozvoja a zaisťuje voľný pohyb osôb, služieb, tovaru a kapitálu, ako aj slobodu usadzovania sa.64

Dokument nezískal všeobecné prijatie; znovu, s opravami, ho predsedovia
vyššie uvedených európskych orgánov podpísali počas summitu v Lisabone
12. decembra 2007, záväznosť mu dala Lisabonská zmluva z 13. decembra 2007
(vstúpil do platnosti 1. decembra 2009). V prípade Poľska bola listina nejednohlasne
prijatá Sejmom 20. decembra, ale podlieha obmedzeniu predtým vyjednanému
vládou Jarosława Kaczyńského (obmedzenie sa týka napr. homosexuálnych
manželstiev a ustanovení zasahujúcich podľa pravicových kruhov a kruhov
spojených s katolíckou cirkvou v Poľsku do „otázok morálky a rodiny“).65
Činnosť EÚ v oblasti ochrany ľudských práv zahŕňa občianske, politické,
ekonomické, spoločenské a kultúrne práva a jej cieľom je tiež podpora práv žien a
detí a menšín a vysídlených osôb. Obchodné alebo bilaterálne zmluvy o spolupráci s
tretími krajinami podpisované členskými štátmi únie musia obsahovať klauzulu, ktorá
upravuje otázku ľudských práv.66
Je potrebné zmieniť, že v oblasti ochrany práv národnostných a etnických
menšín Európska únia v posledných rokoch rozvinula prístup opierajúci sa o pravidlo
potierania diskriminačných praktík, ktoré sa opiera o „ochranu práv jednotlivca pred
„nespravodlivým“ (nerovným) zachádzaním z etnických alebo rasových dôvodov v
široko chápanom verejnom živote“.67

64 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A12012P%2FTXT

[13.04.2017]
k tomu došlo, prijal 29. novembra 2017 Európsky parlament pomerom 534 hlasov pre, 85 proti
a 21 sa zdržalo rezolúciu, v ktorej podporil Listinu základných práv a obrátil sa s apelom na Poľsko a
Veľkú Britániu, aby upustili od protokolu obmedzujúceho používanie dokumentov, vrátane
Lisabonskej zmluvy. V prípade Veľkej Británie sa to týkalo napr. odborových práv, v prípade Poľska
predovšetkým
morálno-etických
otázok
a
ochrany
katolíckych
hodnôt.
http://www.europapraw.org/news/kontrowersje-wokol-obowiazywania-karty-praw- podstawowych-uew-polsce [13.04.2017]
66 https://eeas.europa.eu/topics/human-rights-and-democracy_en [13.04.2017]
67 Łodziński, Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych, s. 36.
65 Než
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Zvlášť v roku 2007 slávený Európsky rok rovnakých príležitostí pre všetkých sa
ukázal ako projekt, ktorý sa stal stimulom iniciujúcim stovky aktivít na národnej úrovni
majúcich za cieľ odovzdanie znalostí občanom o im prináležiacich právach na
rovnaké zachádzanie. V dôsledku toho jednotlivé členské štáty EÚ zriadili
vnútroštátne orgány pre záležitosti rovnosti s rôznou mierou kompetencií. 68
V mnohých štátoch, napr. v Poľsku, odporúčaný antidiskriminačný balíček vyvoláva
mnoho kontroverzií, ako s ohľadom na rovný prístup k zamestnancom s ohľadom na
pohlavie, ale tiež s ohľadom na faktické zrovnoprávnenie v zamestnaneckých
záležitostiach a nediskriminovanie migrantov a zamestnancov, ktorí nie sú občanmi
Európskej únie.69
V 90. rokoch 20. stor. zaujal problém ochrany ľudských práv, vrátane
národnostných, náboženských a etnických menšín, dôležité miesto v diskusiách a
činnosti medzinárodných organizácií. Okrem iného šlo o dôsledok meniacej sa
medzinárodnej

situácie,

systémových

zmien,

politických

a

hospodárskych

transformácií, spojených s pádom komunistického režimu v strednej a východnej
Európe, nutnosti prispôsobiť legislatívu novo vznikajúcich alebo spod vplyvov Moskvy
sa

oslobodzujúcich

štátov

medzinárodným

a

európskym

normám.

Tvorba

medzinárodných trestných tribunálov do značnej miery súvisela s objavením sa
nových, alebo eskaláciou starých, medzinárodných a predovšetkým etnických
konfliktov na Balkáne.
Ako sa zdá, najdôležitejšiu rolu v tvorbe medzinárodných právnych štandardov
v oblasti ochrany práv menšín v tomto období zohral dokument z kodanského
stretnutia konferencie o ľudskom rozmere KBSE z r. 1990, Deklarácia práv osôb
patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám
prijatá na valnom zhromaždení OSN v roku 1992, Európska charta regionálnych či
menšinových jazykov a Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín z roku
1992.70 Pre štáty strednej, východnej
Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008, Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, s. 7.
69 Viď napr. M. Koss-Goryszewska, Polska polityka antydyskryminacyjna wobec mniejszości
narodowych,
etnicznych
i
rasowych
w
świetle
prawa
Unii
Europejskiej,
http://www.isp.org.pl/uploads/pdf/1740718487.pdf, s. 1-25; K. Śmieszek, Powolny proces
dostosowywania polskiego systemu polityki antydyskryminacyjnej do standardów unijnych,
http://pps.czasopisma.pan.pl/images/data/pps/wydania/No_15_2011/04_Powolny_Proces_Dostoso
wy wania_Polskiego_Systemu_.pdf, s. 53 – 64.
70 Chałupczak, Browarek, s. 52.
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a južnej Európy mal zásadný význam tiež Nástroj Stredoeurópskej iniciatívy na
ochranu práv menšín.71
Ako to hodnotí S. Łodziński, dôležité je, že „OBSE, Rada Európy a Európska
únia, ktoré sa spočiatku snažili rozvíjať vlastné stanovisko ochrany práv menšín,
časom začali svoje aktivity koordinovať, aby tak vytvorili ucelený systém ochrany
ľudských práv. Uznali ochranu menšín za jav, ktorý nepredstavuje výhradnú doménu
jedného štátu, ale podlieha medzinárodnej spolupráci. Tá má prebiehať zachovaním
suverenity daného štátu, jeho územnej integrity a nenarušiteľnosti hraníc a v súlade
so zásadami dobrého susedstva“.72
90. roky to bola doba vypracovávania a štandardizácie práv ochrany menšín.
Prvé roky 21. storočia boli obdobím prispôsobovania sa jednotlivých štátov,
predovšetkým strednej, východnej a južnej Európy, novým štandardom a ich účinnej
implementácii. „(…) Podstata koncepcie ochrany národnostných menšín, tak ako
vznikla v deväťdesiatych rokoch v Európe, sa neopiera len o zákaz diskriminácie a
právo na využívanie všetkých občianskych práv. Spočíva v špeciálnych činnostiach
štátu, ktoré umožňujú osobám prináležiacim do menšiny nielen udržanie, ale aj
rozvoj svojej unikátnej, národnej (etnickej) identity. Tieto aktivity sú opodstatnené
právne a administratívne privilegovaním v oblasti široko ponímaných kultúrnych práv
(osvetových, náboženských, jazykových). Iné oblasti týchto práv, ako napr. dvojité
topografické pomenovania, používanie jazyka menšiny na verejných úradoch,
uľahčenie pri voľbách (volebného poriadku) do miestnych orgánov a parlamentov
alebo tiež istej formy územnej autonómie do týchto výsad nespadajú.“ 73
Ako sa zdá potrebu, vôľu a účinnosť spolupráce potvrdzujú napr. správy
Európskej komisie. V správe za roky 2007 – 2008 čítame: „Na pozadí rôznych
národných kontextov týkajúcich sa problematiky rovnosti existuje široké pole pre
obojstrannú výhodnú spoluprácu, tak medzi orgánmi na národnej a európskej úrovni,
ako aj medzi členskými štátmi. Spoločným výzvam sa je najlepšie postaviť čelom
spoločne, nezávisle

71 Łodziński,

Ochrona praw osób należących do mniszości narodowych i etnicznych, s. 2.
Tamtiež, s. 38.
73 Tamtiež, s. 37.
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na tom, či sa jedná o utváranie politiky alebo o plánovanie činností zdola.“ 74 Aktivity
Európskej komisie zahŕňajú napr. organizovanie summitov rovnosti s účasťou
delegácií vysokej úrovne, vzájomné konzultácie alebo menovanie skupiny vládnych
odborníkov. Po druhej svetovej vojne ožil tiež nápad, aby práva menšín zaručovali
bilaterálne dohody (vtedy šlo predovšetkým o oblasť južného Tirolska, pohraničné
územie medzi Nemeckom a Dánskom a etnicky zmiešané územia Bulharska,
Maďarska a Rumunska). V nasledujúcich rokoch sa systém bilaterálnych zmlúv
značne rozšíril, zvlášť v štátoch strednej a východnej Európy.75
Záležitosti menšín už nie sú chápané ako vnútorná záležitosť jednotlivých
štátov a podliehajú medzinárodnému hodnoteniu a kontrole, čo samozrejme
neznamená, že by sa otázky ich uplatňovania nemohli objaviť v národnom práve.
Ochrana práv menšín v posledných rokoch, po značnom rozšírení hraníc Európskej
únie v rokoch 2004 a 2007, znamená predovšetkým oblasť implementácie predtým
vypracovaných zásad, čo nie vždy prebieha bez konfliktov, a tiež monitorovanie už
zavedených riešení.

74 Działania

Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji, s. 12.
K. Gál, Bilateral Agreements in Central and Eastern Europe: A New Inter-State Framework for
Minority Protection?, Flensburg 1999, s. 3, 22.
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2. časť
MENŠINY VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ V
ŠTATISTICKOM POJATÍ.

2.1. Poľsko: počet a rozmiestnenie národnostných a etnických menšín.
V Poľskej legislatíve sa rozlišujú nielen národnostné, ale tiež etnické menšiny.
Podľa posledného národného sčítania ľudu z roku 2011 uviedlo poľskú národnosť
35 251 tis. osôb, čo predstavuje 91,6 % celkového počtu obyvateľstva. Ďalšou
najpočetnejšou národnosťou bola sliezska – 809 tis. osôb (v poľskej legislatíve
neuznávané za národnostnú ani etnickú menšinu), kašubská – 228 tis., nemecká –
109 tis., ukrajinská – 48 tis., bieloruská – 47 tis., rómska – 16 tis., ruská – 13 tis.
a lemkovská – 10 tis. osôb. Sčítanie zaznamenalo tiež uvedenie americkej (11 tis.) a
anglickej (10 tis.) národnosti deklarovanej osobami žijúcimi v Poľsku, aj keď v štáte
nemajú postavenie etnickej alebo národnostnej menšiny. V sčítaní z roku 2011 bolo
na rozdiel od sčítania z predchádzajúcich rokoch zároveň možné deklarovať
národnosť a prináležitosť k inému národu alebo etnickému spoločenstvu. 76
Túto možnosť využilo okolo 871 tis. osôb. Okolo 834 tis. osôb malo poľskú a
inú národno-etnickú identitu, 554 tis. deklarovalo výhradne nepoľskú (väčšinou
sliezsku alebo kašubskú) identitu, z čoho 38 tis. sa identifikovalo s dvoma
nepoľskými národnosťami.77
V roku 2011 bol zaznamenaný väčší počet osôb deklarujúcich kašubskú
prináležitosť než v roku 2002 – celkom 228 tis. (voči 5 tis. v roku 2002), poklesol
počet osôb identifikujúcich sa s nemeckou národnosťou – zo 150 tis. na 109 tis.
(pričom nesmieme zabúdať, že v roku 2002 bolo nutné uviesť len jednu národnosť).78
Ako uviedla správa Hlavného štatistického úradu, v roku 2011 „výsledky (...) sčítania
ukazujú na nárast pocitu etnickej odlišnosti

76 http://www.ceo.org.pl/pl/koss/online/6/mniejszosci-narodowe-w-liczbach

[14.04.2017]
http://ckpide.eu/pl/kontakt/36-pl/dialog-europejski/mniejszosci-narodowe/mniejszosci-narodowe-wpolsce/52-mniejszosci-narodowe-i-etniczne-w-polsce [14.04.2017]
78 Viac: Raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2007 (passim).
77

33

regionálnych spoločností v Poľsku, aj keď vo väčšine prípadov sa to zároveň spája i
s cítením poľskej národnej identity“.79
Početnosť zástupcov 13 národnostných a etnických menšín žijúcich v Poľsku v
roku 2011 činila presne 286 192 osôb, čo dávalo asi 0,75 % všetkých obyvateľov
krajiny. V súlade so zákonom o národnostných a etnických menšinách a o
regionálnom jazyku sú národnostnými menšinami: bieloruská, česká, litovská,
nemecká, arménska, ruská, slovenská, ukrajinská a židovská a etnickými menšinami
– menšina karaimská, lemkovská, rómska a tatárska.80
Najväčšiu koncentráciu národnostných a etnických menšín majú vojvodstvá:
Opolské (80 3271 poľských občanov – 7,91 % obyvateľov vojvodstva), Podleské (47
711 poľských občanov – 3,97 % obyvateľov vojvodstva), Sliezske (40 752 poľských
občanov – 0,88 % obyvateľov vojvodstva), Varmsko-mazurské (20 294 poľských
občanov – 1,04 % obyvateľov vojvodstva), Dolnosliezske (16 775 poľských občanov
– 0,58 % obyvateľov vojvodstva) a Mazovské (15 508 poľských občanov – 0,30 %
obyvateľov vojvodstva). Sčítanie okrem toho ukázalo, že územie Pomoranského
vojvodstva obýva spoločnosť používajúca regionálny kašubský jazyk – 108 140 osôb
deklarovalo používanie kašubčiny pri domácom kontakte). Na území Pomoranského
vojvodstva bolo takých osôb zaznamenaných 107 743, čo predstavovalo 4,74 %
obyvateľov vojvodstva (v roku 2002 to bolo príslušne len 52 588 a 2,41 %). 81

Cit. podľa: http://www.dziennikzachodni.pl/artykul/750281,spis-powszechny-ilu-slazakow-i-niemcowna-gornym-slasku-szczegolowe-dane-gus,id,t.html [14.04.2017]
80 Czwarty raport dotyczący sytuacji mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego w
Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013, s. 6.
81 Tamtiež, s. 6 – 7.
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Tab. 1. Početnosť jednotlivých menšín a osôb používajúcich pri domácom kontakte
regionálny jazyk v roku 2011.
Národnost
ná
a
etnická
menšina

Bieloruská
Česká
Karaimská
Litovská
Lemkovská
Nemecká
Arménska
Rómska
Ruská
Slovenská
Tatárska
Ukrajinská
Židovská

Deklarovaná
prináležitosť k
národnostnej
alebo etnickej
menšine
Národné
sčítanie ľudu
2002

47 640
386
43
5639
5850
147 094
262
12 731
3244
1710
447
27 172
1055

Deklarovaná
prináležitosť k
národnostnej
alebo etnickej
menšine
Národné
sčítanie ľudu
2011

43 878
2831
314
7376
9640
144 236
1683
16 723
8796
2739
1828
38 795
7353

Deklarované
používanie
jazyka
národnostnej
alebo etnickej
menšiny
doma a
regionálneho
jazyka
Národné
sčítanie ľudu
2002
40
226
1226
5696
5605
196 841
321
15 657
12 125
794
9
21 055
243*

Deklarované
používanie
jazyka
národnostnej
alebo etnickej
menšiny
doma
a
regionálneho
jazyka
Národné
sčítanie ľudu
2011
26
448
1451
5303
6279
96 461
1847
14 468
19 805
765
9
24 539
411**

* jidiš alebo hebrejčina
** jidiš alebo hebrejčina

Zdroj: Hlavný štatistický úrad (GUS) – Národné sčítanie ľudu a bytov 2002; Národné
sčítanie ľudu a bytov 201182
Osôb používajúcich pri kontaktoch doma regionálny jazyk v roku 2002 bolo 55
665 osôb, podľa sčítania z roku 2011 108 140.83 Ide tu o kašubský jazyk, deklarovaný
Kašubmi žijúcimi na území Pomoranského vojvodstva (takých osôb bolo 107 742 a
predstavovali 4,74 % obyvateľov vojvodstva, zatiaľ čo v roku 2002 ich bolo 52 588 a
2,41 %).84 Podľa údajov sčítania v roku 2011 v piatich obciach zástupcovia
národnostných menšín predstavovali

Viac údajov: Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Warszawa 2012,
s. 106-108, podľa: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf. Podrobné
údaje zo sčítania v roku 2002 viď: http://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisypowszechne/narodowy-spis-powszechny-2002/wyniki-narodowego-spisu-powszechnego-2002narodowosci-oraz-jezyka/ [04.05.2017]
83 Czwarty raport, s. 7-8.
84 Tamtiež, s. 6 – 7.
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väčšinu obyvateľov, šlo o obce nachádzajúce sa v Podleskom vojvodstve, obývané
bieloruskou (4) a litovskou (1) menšinou. Tiež v piatich obciach Pomoranského
vojvodstva väčšina obyvateľstva uviedla, že v domácich kontaktoch používa
kašubčinu. Niekoľko sto osôb (od 500 do takmer 700) v Podleskom vojvodstve potom
deklarovalo, že pri domácich kontaktoch používa „nárečie poľskobieloruského
pohraničia“, „ruský jazyk“, „bieloruské nárečie“, „jednoduchý jazyk“, „bieloruskoukrajinské nárečie“.85
Všeobecne sa súčasné miesta osídlenia najväčších národnostných a etnických
menšín kryjú s hranicami ich historických sídiel. Výnimku predstavujú ukrajinská
menšina a Lemkovia, ktorí boli po ukončení druhej svetové vojny presídlení v rámci
akcie „Visla“ na územie nových západných a severovýchodných vojvodstiev (najviac
na územie Varmsko-mazurského a Dolnosliezskeho vojvodstva).86 Operácia s
kryptonymom „Visla“ v rokoch 1947 – 1950 bola brutálna pacifikačná akcia
vojenského

charakteru

namierená

proti

Ukrajinskej

povstaleckej

armáde

a

Organizácii ukrajinských nacionalistov pôsobiacich na štátnom území Poľska. Akciu
sprevádzalo masové vysídlenie nepoľského (ukrajinského a príbuzného) civilného
obyvateľstva z územia juhovýchodného Poľska. Akcia „Visla“ vyvoláva mnoho
kontroverzií; podľa niektorých bádateľov šlo predovšetkým o zničenie UPA a
zbavenie sa jej zázemia medzi miestnym obyvateľstvom, aj keď dôvodom mohla byť
národnostná politika a úmysel rozbiť väčšie skupiny nepoľského obyvateľstva cestou
etnických čistiek a vysídlenia, rovnako ako podpora obyvateľstva v slabo
zaľudnenom tzv. znovuzískanom území (oblasti priznané Poľsku po vojne na úkor
porazeného Nemecka), ktoré avšak malo lepšiu infraštruktúru.87

85 Tamtiež,

s. 7.
napr.: https://dzieje.pl/aktualnosci/akcja-%E2%80%9Ewisla%E2%80%9D [14.04.2017]
87 Viď napr.: K. Zieliński, Population Displacement and Citizenship in Poland, 1918-1924 [in:]
Homelands. War, Population and Statehood in Eastern Europe and Russia 1918-1924, ed. N. Baron,
P. Gatrell, London 2004, s. 98 – 118.
86 Viď
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2.2. Slovensko: počet a rozmiestnenie národnostných menšín.
Podľa sčítania obyvateľstva z roku 2011 na Slovensku žilo 5 397 036 osôb, z
čoho 80,7 % tvorili etnickí Slováci. Najpočetnejšia menšina sú Maďari, ktorých podiel
dosiahol 8,5 %, nasledovali Rómovia (Cigáni) 2 %, Česi (0,6 %) a Rusíni (0,6 %).
Zostávajúce menšiny nepresiahli 0,1 %.88 V sčítaní o etnickej príslušnosti
rozhodovalo vyhlásenie týkajúce sa národnosti; respondentov sa pýtali tiež na
materský jazyk.
Tab. 2. Počet národnostných menšín v roku 2011 na Slovensku.
Etnická
skupina/národ
Slováci
Maďari
Rómovia
Česi
Rusíni
Ukrajinci
Nemci
Poliaci
Chorváti
Srbi
Rusi
Židia
Moravania
Bulhari
Iné
Neurčená

Počet
obyvateľov
5 397 036
458 467
105 738
30 367
33 482
7430
4690
3084
1022
698
1997
631
3286
1051
9825
382 493

Percento

80,7
8,5
2,0
0,6
0,6
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,2
7,0

Zdroj: Národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce v Slovenskej Republike,
Bratislava 2014, s. 3.
Maďari na Slovensku obývajú predovšetkým južné okresy štátu, ležiace pri
maďarskej hranici. V mnohých obciach tejto oblasti Maďari tvoria viac než 50 %
obyvateľov.89 Hlavným centrom, zároveň uznávaným za kultúrnu metropolu
slovenských Maďarov, je Komárno, v ktorom okrem celého radu kultúrnych inštitúcií
a vydavateľstiev pôsobí tiež Univerzita Jánosa Selyeho s maďarským vyučovacím
jazykom.

88 Národnostné

menšiny a etnické skupiny žijúce v Slovenskej Republike, Bratislava 2014, s. 3.
D. Świątek, Zmiany narodowościowe w miastach południowej Słowacji [in:] Demograficzne aspekty
rozwoju miast, ed. J. Słodczyk, Opole 2002, s. 88 – 91.
89
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Počet rómskeho obyvateľstva sa zdá byť znížený (Rómovia nie vždy chápu
pojem národnosť, stotožňujú ju s občianstvom, a okrem toho, ako nás učia
skúsenosti z minulosti, niekedy odmietajú účasť v evidencii, prípadne sa bránia
deklarácii národnosti a materského jazyka). V prípade sčítania z roku 2011 je ťažké
odhadnúť veľkosť prípadných nepresností. V súčasnosti sa najväčšie zoskupenia
rómskej menšiny nachádzajú v okresoch východného Slovenska, v Košickom a
Prešovskom kraji, kde Rómovia tvoria takmer 4 % z celkového počtu obyvateľov, aj
keď v niektorých obciach ich percento siaha od niekoľkých až po viac než 20 %.
Výrazne menšie percento predstavujú v krajoch stredného a západného Slovenska. 90
Česká menšina, podobne ako moravská a v tabuľke vyššie nešpecifikovaná
sliezska, je predovšetkým výsledkom súčasnej (z 20. storočia) migrácie na územie
Slovenska. Táto menšina všeobecne netvorí uzavretú skupinu, je rozptýlená po
území

celého

Slovenska,

pričom

najväčšie

zoskupenia

sa

nachádzajú

v

najvýznamnejších mestách: Bratislave, Košiciach, Trenčíne a Martine.91
Rusínska a ukrajinská menšina žije v oblasti severovýchodného Slovenska.
„Medzi Slovanmi žijúcimi na tomto východnom území sa môžeme stretnúť s rôznymi
národnými identifikáciami. Časť z nich sa považuje za samostatnú etnickú skupinu –
Rusínov (často označovaných ako Lemkovia, tiež vlastnými združeniami a
organizáciami), časť za skupinu tvoriacu súčasť ukrajinského národa“. 92 Ako
preukázalo sčítanie z roku 2011, rusínska menšina sa stala z hľadiska veľkosti na
Slovensku tretia, po Maďaroch a Rómoch. V porovnaní s predchádzajúcim
všeobecným sčítaním tento počet narástol o 38 %, čo je medzi národnostnými
menšinami, zvlášť autochtónnymi (pôvodnými), vzácne vídaný jav. Narástol tiež
počet osôb deklarujúcich ako materský jazyk rusínsky (ruský) a v roku 2011 činil 55
469.93

M. Lubicz-Miszewski, Mniejszości narodowe na Słowacji i ich ochrona prawna [in:] Komunikacja
międzykulturowa, wewnątrzkulturowa, społeczna, ed. J. Żurko, Toruń 2009, s. 246 – 267, podľa:
http://www.polonia.sk/images/stories/Napisali_o_nas/3_Mniejszosci_narodowe_2009.htm [16.03.2017]
91 Tamtiež.
92 Tamtiež.
93 http://www.stowarzyszenielemkow.pl/new/modules/publisher/item.php?itemid=163 [16.03.2017]
90
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Za časov komunistickej vlády v Československu slovenskí Nemci nemali
podmienky na udržiavanie svojej identity. Po roku 1989 karpatskí Nemci vytvorili
niekoľko organizácií, ktorých členovia používali nemčinu alebo už nepoznali jazyk
predkov, ale identifikovali sa s nemeckou kultúrou. Väčšiu koncentráciu Nemcov na
Slovensku vykazujú historické miesta nemeckého osídlenia a kolonizácie: Bratislava
a okolie, Kremnica, Horný a Dolný Spiš a údolie Bodvy.94
Medzi Poliakmi, ktorí dnes obývajú republiku, sa rozlišujú dve základné
skupiny: autochtónov a emigrantov. Tí prví, potomkovia horalov z Żywiecka a
sedliakov zo Sliezska, žijú predovšetkým v okolí Čadce – oblasti hraničiacej s
Tešínskym Sliezskom, na Spiši a Orave. Emigranti, predovšetkým ekonomickí a
hlavne z Malopoľska, sa koncentrovali na území východného Slovenska. Po druhej
svetovej vojne prichádzali Poliaci na Slovensko v rámci medzivládnych kontaktov
alebo študovať. Usadzovali sa na území celého Slovenska, často tam uzatvárali
manželstvá. A tak sa predošlé študentské centrá Poliakov (v Bratislave, Košiciach,
Banskej Bystrici, Žiline, Martine a Nitre) stávala miestom ich bydliska.95
Zástupcovia ostatných menšín všeobecne netvoria väčšie skupiny, sú viac
menej rovnomerne rozptýlení po celej krajine, aj keď väčšie väzby majú na väčšie
mestá, predovšetkým Bratislavu. V porovnaní so sčítaniami z predchádzajúcich
rokoch pretrváva tendencia poklesu počtu obcí obývaných národnostnou menšinou z
20 %. To sa týkalo predovšetkým ukrajinských, rómskych a maďarských obcí, jasne
sa to dalo zaznamenať už v sčítaní z roku 2001. V prípade Ukrajincov sa
pravdepodobne mnoho osôb prihlásilo k Rusínom a ako svoj materský jazyk uviedli
ruštinu.96

94 Lubicz-Miszewski,

s. 246 – 267.

95 Tamtiež.
96 Janusz,

Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, s. 139.
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2.3. Maďarsko: počet a rozmiestnenie národnostných menšín.
Podľa všeobecného sčítania obyvateľstva z roku 2011 v Maďarsku žilo 9 937
628 osôb, z čoho 98 % tvorili etnickí Maďari. Rómovia (Cigáni) sú najpočetnejšou
menšinou uznanou za národnostnú (3,2 %), nasledujú Nemci (1,9 %), Slováci (0,4
%), Rumuni (0,4 %) a Chorváti (0,3 %). V roku 2011 sa takmer 1,5 milióna osôb
nechcelo vyjadriť k svojej národnosti a deklarovať materský jazyk.
Zmienené sčítanie ukázalo, že na území Maďarska žilo 644 524 osôb
radiacich sa k národnostným menšinám.97 Dotazník obsahoval 4 otázky týkajúce sa
priamo národnostnej a etnickej príslušnosti, pričom respondenti mohli odmietnuť
odpovedať a tiež mohli pri otázkach na materský jazyk a jazyk bežne používaný
doma uviesť viac než jednu odpoveď.
– Otázka č. 34 znela: K akej národnosti patríte? (jedna odpoveď)
– Otázka č. 35: Myslíte si, že okrem vyššie uvedenej patríte ešte k nejakej ďalšej

národnosti?
– Otázka č. 36: Aký je váš materský jazyk? (bolo možné uviesť jeden alebo dva)
– Otázka č. 37: Akým jazykom sa dorozumievate v rodine a s priateľmi? (bolo

možné uviesť jeden alebo dva).98

97 Židovská

menšina je považovaná za náboženskú menšinu, nie za národnostnú.
Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the Period 2001–2011 – EthnoDemographic Trends as Reflected in the Census Data, “Hungarian Statistical Review” 2011, Special
Number 17, s. 95 – 112.
98
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Tab. 3. Počet národnostných menšín v roku 2011 podľa etnickej prináležitosti,
materského jazyka a jazyka používaného doma.
Národnostná
menšina
Bulharská
Rómska
Grécka
Chorvátska
Poľská
Nemecká
Arménska
Rumunská
Rusínska
Srbská
Slovenská
Slovinská
Ukrajinská
CELKOM

Celkom

6272
315 583
4642
25 730
7001
185 696
3571
35 641
3882
7350
35 208
2820
7396
644 524

Etnická
prináležitosť
3556
308 957
3916
23 561
5730
131 951
3293
26 345
3323
7210
29 647
2385
5633
555 507

Materský jazyk

2899
54 339
1872
13 716
3049
38 248
444
13 886
999
3708
9888
1723
3384
135 497

Doma
používaný
jazyk
2756
61 143
2346
16 053
3815
95 661
496
17 983
1131
5713
16 266
1745
3245
228 353

Zdroj: Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the Period
2001–2011 – Ethno-Demographic Trends as Reflected in the Census Data,
“Hungarian Statistical Review” 2011, Special Number 17, s. 99.
Pojmom materský jazyk je chápaný ten, ktorý sa respondent naučil v detstve a
v ktorom vyrastal (tzv. prvý jazyk) a ktorý obvykle používa pri kontaktoch s rodinou a
považuje za svoj (native language).99
S ohľadom na možnosť uvedenia viac než jednej odpovede v otázke na
národnosť (pripúšťala sa deklarácia dvojitej národnosti, napr. rómskej a maďarskej)
sa jednotlivé medzi sebou líšili. Všeobecne sa pre potreby tejto práce prijalo, že
všeobecný počet osôb uvádzajúcich danú národnosť bude najadekvátnejší pre
určenie počtu jednotlivých národnostných skupín v Maďarsku.

99 Tamtiež,

s. 98.
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Tab. 4. Kategória sebaidentifikácie národnostných menšín v r. 2011 (percento).
Národnostná
menšina
Bulharská
Rómska
Grécka
Chorvátska
Poľská
Nemecká
Arménska
Rumunská
Rusínska
Srbská
Slovenská
Slovinská
Ukrajinská

Etnická
prináležitosť
56,7
97,9
84,4
88,0
81,8
71,1
92,2
73,9
85,6
71,8
84,2
84,6
76,2

Materský jazyk
46,2
17,2
40,3
51,2
43,6
20,6
12,4
39,0
25,7
36,9
28,1
61,1
45,8

Doma používaný
jazyk
43,9
19,4
50,5
60,0
54,5
51,5
13,9
50,5
29,1
56,9
46,2
61,9
43,9

Zdroj: Á. Tóth, J. Vékás, National and Ethnic Minorities in Hungary in the Period
2001–2011 – Ethno-Demographic Trends as Reflected in the Census Data,
“Hungarian Statistical Review” 2011, Special Number 17, s. 102.
Zaujímavé je, že v prípade Rómov je percento poznajúce materský
jazyk/jazyky a každý deň ho používajúce pomerne veľmi malé, nepresahuje 20 % (v
porovnaní so sčítaniami z predchádzajúcich rokov je vidieť dokonca klesajúce
tendencie). Tento jav je charakteristický len pre Rómov v Maďarsku, preto zo strany
tohto spoločenstva prakticky neexistovali a neexistujú výhrady na komplikácie s
komunikáciou v materskom jazyku.100
Medzi národnostným menšinami v Maďarsku možno uviesť tie, ktoré môžeme
považovať za teritoriálne, a tie žijúce rozptýlené na území celého štátu.
Rozmiestnenie jednotlivých menšín sa všeobecne nemení.
Rómovia najpočetnejšie obývajú severné Maďarsko, severnú Veľkú dunajskú
kotlinu, stredné Maďarsko (vrátane komitátu Budapešť), južné Zadunajsko. Nemecká
menšina tvorí najväčšie skupiny v južnom a strednom Zadunajsku a v strednom
Maďarsku. Slováci žijú predovšetkým v južnej Veľkej dunajskej kotline a v strednom
Maďarsku, Chorváti v západnom a južnom Zadunajsku, Rumuni v južnej časti Veľkej
dunajskej kotliny. Ukrajinci a Rusíni sú predovšetkým obyvatelia stredného
Maďarska, podobne ako Srbi. Ostatné menšiny, pre ktoré historickou vlasťou zostáva
susedný
100 Janusz,

Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, s. 144.
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štát, žijú predovšetkým v s ním hraničiacich regiónoch (Bulhari, Slovinci), ale sú
taktiež rozptýlení po celej krajine, pričom každá z nich tvorí relatívne veľké
zoskupenia v Budapešti s ohľadom na veľkosť a postavenie hlavného mesta (Gréci,
Poliaci).101 To sa týka tiež Židov, pri ktorých Svetový židovský kongres odhaduje, v
závislosti na prijatých kritériách, že 35 – 120 tis., 80 % tejto spoločnosti, žije
v Budapešti.102

101

Tamtiež, s. 144 – 147.

102 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/HU

[04.05.2017]
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2.4. Rakúsko: počet a rozmiestnenie národnostných menšín.
V Rakúsku čítajúcom viac než 8,5 milióna obyvateľov predstavuje 98 %
nemeckojazyčné obyvateľstvo. Predovšetkým na juhu a na východe krajiny žije
6 oficiálne uznaných národnostných menšín (Chorváti, Rómovia, Slováci, Slovinci,
Česi a Maďari).
Asi 74 % Rakúšanov je rímskokatolíckeho vyznania, 5 % protestantského,
ostatní majú iné vyznanie.103 S ohľadom na posilňujúce demografické trendy a
veľkosť migrácie by počet obyvateľov krajiny mal v roku 2030 dosiahnuť takmer 9
miliónov (+7), z čoho najväčší nárast by malo zaznamenať hlavné mesto Viedeň a po
nej Dolné Rakúsko. Ako predvídajú demografi, na tomto náraste budú mať značný
podiel osoby narodené mimo Rakúsko: pokiaľ v roku 2012 (na základe sčítania
vykonaného v roku 2011) v Rakúsku žilo 1,34 milióna ľudí narodených mimo krajinu
(16 % celkovej populácie), dosiahne toto číslo v roku 2030 hodnoty 1,76 miliónu (čo
znamená nárast o 31 % a 20 % z celkovej populácie).104
Nemčina, ktorú používa väčšina obyvateľov krajiny, je úradný jazyk.
Nesmieme ale zabúdať na určité odlišnosti tohto jazyka: nemčina Rakúšanov je silne
zasiahnutá nemeckými vplyvmi, čo vidíme na používaní charakteristických slov, fráz,
jazykových expresií. Okrem Vorarlberska sú hlavným jazykom Rakúska rôzne
dialekty rakúsko-bavorského jazyka. Severné regióny krajiny, vrátane Viedenčanov,
používajú stredné a južné dialekty rakúsko-bavorského jazyka. Rakúsko-bavorský
jazyk sa odlišuje od spisovnej hochdeutsche Sprache a preto mu iní používatelia
štandardnej nemčiny len ťažko rozumejú. Pre Nemca a väčšinu Rakúšanov tiež nie
je ľahké rozumieť alemančine, ktorú používajú obyvatelia Voralberska (hovoria
rovnakým jazykom, ktorý sa, okrem Bazileja, používa v severnom Švajčiarsku a
južnom Alsasku).
Jazyky jednotlivých národnostných menšín sú príslušne: – srbčina, používanie
2,4 % populácie krajiny; – turečtina: 2,3 %; – chorvátčina, oficiálny jazyk v
Burgenlande, kde ho používajú 2,5 %. Chorváti v Burgenlande boli oficiálne uznaní
za menšinu a získali špeciálne práva na základe štátnej zmluvy z roku 1955
(aatsvertrag); – maďarčina: 0,5 % populácie žijúcej predovšetkým v Burgenlande.

103 http://www.austria.info/pl/informacje-ogolne/o-austrii/austria-informacje-podstawowe
104 http://www.austria.org/population/

[04.05.2017]

[04.05.2017]
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Postavenie maďarčiny, ktorú používa okolo 20 tis. osôb, zostáva pomerne vysoké s
ohľadom na historické dedičstvo Rakúsko-Uhorska; – slovinčina, oficiálna v
Korutánsku, používa ju okolo 0,3 % populácie. Slovinci boli uznaní za menšinu a získali
zvláštne práva podobne ako Chorváti v Burgenlande v roku 1955. 105
Rakúsko, ako signatár Európskej charty regionálnych či menšinových jazykov
(ratifikovaná 28. júna 2001), uznáva špeciálne postavenie chorvátčiny v Burgenlande,
slovinčiny v Korutánsku a Štajersku, maďarčiny v Burgenlande a Viedni, češtiny a
slovenčiny vo Viedni a jazyka romani (rómčiny) v Burgenlande. Dá sa povedať, že
Maďari, Chorváti a Slovinci sú predovšetkým poľnohospodárske obyvateľstvo, zatiaľ čo
Česi a Slováci, potomkovia emigrantov z Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska, sa
usadzovali hlavne v mestách, často vo Viedni. Všeobecne sa oblasť používania jazykov
menšín prekrýva s ich geografickým rozmiestnením.106
Podmienkou uznania danej menšiny a jej jazykových práv je teoreticky usadenie
v krajine po tri generácie, aj keď sa nejedná o prísne uplatňované pravidlo. Napríklad v
súčasnosti v Rakúsku, podľa poľského Ministerstva zahraničia, žije takmer 70 tisíc
Poliakov, pokiaľ zohľadníme kritérium miesta narodenia má poľské korene asi 20 tisíc
rakúskych občanov (celkom teda rakúska Polonia číta takmer 80 tisíc osôb). Mestá, v
ktorých býva najviac Poliakov, sú Viedeň, Linz, Štajerský Hradec, Salzburg, Innsbruck
a Klagenfurt.107 Asi 127 tis. čítajúce spoločenstvo rakúskych Turkov je rozmiestnené
dosť rovnomerne, najväčšia koncentrácia je vo Viedni (aj započítaním osôb bez
občianstva sa počet Turkov v Rakúsku odhaduje na 200 – 300 tis.).108 Podľa
Svetového židovského kongresu žije v Rakúsku okolo 9 tis. Židov, najviac z nich vo
Viedni. Existuje aj niekoľko ďalších židovských obcí, žiadna z nich ale nepresahuje
počet 100 členov (Baden, Bad Gastein, Štajerský Hradec, Innsbruck, Linz, Salzburg).
„Staré“ židovské spoločenstvo (ktorí prežili holokaust, usadenie po vojne)

105 Tamtiež.
106 http://countrystudies.us/austria/67.htm [04.05.2017];
http://minorities.fsv.cuni.cz/multiculti/02/essays02/kordova.htm [04.05.2017].
107 http://www.wieden.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polonia_w_austrii/ [04.05.2017]

108 http://minorityrights.org/minorities/turks/

[04.05.2017]
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sa v posledných rokoch navýšilo o utečencov a emigrantov z krajín bývalého
Sovietskeho zväzu (predovšetkým z Gruzínska) a z Iránu.109
Počet cudzincov, najčastejšie zahraničných zamestnancov, je samozrejme
značne vyšší. Kolíše od 35 tis. v prípade Slovákov a Afgancov cez 57 tis. Poliakov,
63 tis. Maďarov, 70 tis. Chorvátov, 83 tis. Rumunov, 94 tis. obyvateľov Bosny a
Hercegoviny (predovšetkým Bosniakov a Srbov) po 116 tis. Turkov a Srbov k 176 tis.
Nemcov (údaje ku dňu 1. januára 2016).110 Je pochopiteľné, že sa údaje uvádzané
diplomatickým zastúpením jednotlivých štátov, ministerstvami zodpovednými za
cudzincov a záležitosti menšín, nezávislými firmami a vlastnými odhadmi minoritných
spoločností môžu odlišovať.
2.5. Belgicko: regióny, počet a rozmiestnenie menšinového obyvateľstva.
Počet obyvateľov Belgicka v súčasnosti presiahol 11 miliónov (ku dňu
1. januára mal činiť 11 267 910 osôb). Hustota zaľudnenia predstavuje 363 osôb na
kilometer štvorcový, pričom sever krajiny je zaľudnený výrazne hustejšie než juh. 111
Flámsky región obýva 6 477 804 osôb, valónsky 3 602 216 (z toho 75 222
nemeckojazyčných osôb), 1 187 890 obyvateľov má región hlavného mesta
Brusel.112 Flámsko, Valónsko, región Brusel a nemeckojazyčný región Eupen a
Malmedy na východe krajiny majú ďaleko siahajúcu autonómiu. Flámi tvoria
najpočetnejšiu zložku belgického obyvateľstva. Flámčinu (ktorá sa dočkala
štandardizácie ešte len v roku 1896) používa viac než 6 miliónov osôb na severe a
východe krajiny. Flámčinu tiež používa okolo 15 % obyvateľov Bruselu (aj napriek
štandardizácii sa flámčina používaná v Belgicku odlišuje od jazyka používaného v
Holandsku).113
Viac než 3,5 milióna obyvateľov krajiny sú frankofónni Valóni. Okrem Valónska
zaujímajúceho južnú časť Belgicka hovorí po francúzsky okolo 80 % obyvateľov
hlavného mesta Bruselu (asi 800 tis.), ďalších 59 % percent deklaruje dvojjazyčnosť
(francúzština a flámčina). Francúzština používaná v Belgicku s prímesou nemeckých
109 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/AT

[04.05.2017]

110 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/293019/umfrage/auslaender-in-oesterreich-nach-

staatsangehoerigkeit/ [04.05.2017]
111 https://www.belgium.be/en/about_belgium/country/Population [04.05.2017]
112 Tamtiež.
113 http://minorityrights.org/minorities/flemings/ [04.05.2017]
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slovíčok a fráz sa odlišuje od jazyka používaného vo Francúzsku. Okrem toho sa
používajú na francúzštine založené regionálne jazyky: valónčina v provincii Liège (asi
600 tis.), Valónsky Brabant, Namur, v severnej časti provincie Luxemburg a vo
východnej časti provincie Hennegavsko. Pikardčinu používa asi 200 tis. osôb v
západnom Hennegavsku, lotrinčinou (alebo gaumais) rozpráva asi 20 tis. ľudí v
južnej časti provincie Luxemburg a jazykom champenois obyvatelia niekoľkých dedín
v západnej časti provincie Namur a Luxemburg. Luxemburčinu (variant nemčiny)
používajú

obyvatelia

regiónov

Arlon/Arel

a

Martelange

hraničiacich

s

Luxemburskom.114 Valónčina, pikardčina, lotrinčina a šampančina patria do jednej
rodiny románskych jazykov, ktoré sa sformovali na báze ľudovej latiny v ôsmom
storočí.115 V 90. rokoch 20. storočia boli valóčina, pikardčina, lotrinčina, šampančina
a luxemburčina (Moselle Frankish) uznané za regionálne jazyky a bola vytvorená
Rada regionálnych jazykov.116 Ako píše Tomasz Wicherkiewicz, „Etnopolitické
procesy decentralizácie a autonomizácie Belgicka viedli k značnému nárastu
hľadania a pocitu odlišnej valónskej identity a teda k v poslednej dobe vznášaným
postulátom uznania „valónskych“ jazykov (okrem samotnej valónčiny, zahŕňajúc tiež
pikardčinu, lotrinčinu a šampančinu) za vo vzťahu k francúzštine odlišný jazykový
komplex. Mal by predstavovať ukazovateľ valónskej etnickej odlišnosti tak vo vzťahu
k flámsko-nemeckojazyčným Belgičanom, ako i vo vzťahu k Francúzom a
prisťahovaleckému frankofónnemu obyvateľstvu Belgicka“.117
Podľa úradných údajov je okolo 72 tis.
nemeckojazyčných

a,

na

rozdiel

od

prevažne

osôb žijúcich v Belgicku
katolíckych

Belgičanov,

protestantských. Toto spoločenstvo obýva 9 dištriktov v západnej časti provincie
Liège, ktorá je súčasťou frankofónneho Valónska. Nemeckojazyčná oblasť je
rozdelená na dva kantóny: Eupen hraničiaci s Nemeckom a Holandskom (spadajú do
neho mestské okrsky Eupen, Kelmis, Lontzen a Raeren) a oblasť Sankt Vith
hraničiaca s Nemeckom a Luxemburskom (zahŕňajúca Sankt Vith, Amel, Büllingen,
Burg-Reuland a Bütgenbach). Na území týchto deviatich dištriktov žije okolo

114 http://minorityrights.org/minorities/walloons/

[04.05.2017]

115 Tamtiež.
116 http://minorityrights.org/minorities/walloons/

[04.05.2017]

117 http://pl.languagesindanger.eu/book-of-knowledge/endangered-languages-ethnicity-identity-and-

politics/ [04.05.2017]
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85 tis. osôb (údaje Istitut National de Statistique z roku 2006), z čoho jedna pätina
populácie dištriktu Malmedy a väčšina obyvateľov dištriktov Arlon a Martelange
rozpráva po nemecky a deklaruje nemčinu ako svoj prvý jazyk (tieto dištrikty ležia v
frankofónnej časti). Nemčinu (luxemburčinu) oficiálne uznanú za regionálny jazyk v
tejto časti Belgicka používajú obyvatelia Arlon a Martelange. Ďalší nemeckojazyční
obyvatelia Belgicka žijú v strednej časti krajiny, ale sú silne asimilovaní a začlenení
do kultúry frankofónnej alebo flámsky hovoriacej spoločnosti. Za zmienku tiež stojí,
že vo východnom Belgicku sa používajú dva hlavné dialekty nemčiny: Dolnofranský
limburský (používaný na severe, v Eupen) a moselsko-franský (inak luxemburský) na
juhu v Sankt Vith, oba sa líšia od štandardnej nemčiny. Nemčina získala rovnaké
práva ako flámčina a francúzština a podľa zákona z roku 1990 vyžadujú všetky
federálne právne akty preklad do nemeckého jazyka.118
V roku 2010 malo okolo 1 057 666 obyvateľov Belgicka inú národnosť než
belgickú. V roku 2015 predstavovali najpočetnejšiu skupinu Francúzi (takmer 160
tis.), následne Taliani (okolo 157 tis.) a Holanďania (149 tis.), Maročania (82 tis.) a
Poliaci (68 tis.).119 Tieto čísla a pomery podliehajú neustálej fluktuácii, predovšetkým
s ohľadom na migračné pohyby. Židovské organizácie odhadujú, že v Bruseli a
Antverpách žije asi 15 tis. Židov a menšie obce sa nachádzajú napr. v mestách
Arlon, Liège, Mons, Ostende, Charleroi a Gent.120
2.6. Španielsko: autonómne spoločenstvo, počet a rozmiestnenie obyvateľov.
Jazyková politika Španielska je nesmierne dôležitá nielen s ohľadom na
skutočnosť, že cca štvrtina populácie tohto štátu používa minoritné jazyky, ale tiež
preto, že po štyroch desaťročiach autoritatívnej diktatúry Španielsko dokázalo poraziť
minimálne časť rozdielov a historických udalostí a vypracovať lepšie alebo horšie
fungujúci systém zohľadňujúci a rešpektujúci jazykový pluralizmus tejto krajiny.121
Obyvatelia štátu sú väčšinou katolíci so značným percentuálnym zastúpením
moslimov (predovšetkým v Andalúzii) a malými skupinami vyznávačov iných
118 http://minorityrights.org/minorities/germans-2/

[04.05.2017]

119 https://www.belgium.be/en/about_belgium/country/Population

[04.05.2017]
[04.05.2017]
121 http://www.nytud.hu/oszt/tobbnyelvuseg/nagyn/publ/linguistic_diversity.pdf [04.05.2017]
120 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/be
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náboženstiev a vyznania.122 Ku dňu 1. januára 2010 malo Španielsko 46,9 milióna
obyvateľov, pričom počet zaregistrovaných cudzincov dosahoval 5,7 miliónu, z nich
2,3 miliónov tvorili občania štátov patriacich do Európskej únie.123 Percentuálne
cudzinci tvorili 12,2 %, regióny s ich najväčším zastúpením boli Baleáry (21,9 %),
Valencia (17,3 %) a Madrid (16,6 %). Väčšina cudzincov pobývajúcich na ostrovoch
a vo Valencii pracovala v turistickom priemysle; mnoho cudzincov tiež, pochopiteľne,
priťahovalo hlavné mesto Madrid, často ich sem napr. vyslali materské firmy.
Najmenej cudzincov bolo zaznamenaných v regiónoch Estremadura (3,5 %), Galícia
(3,9 %) a Astúria (4,5 %). Cudzincov v posledných rokoch priťahovalo tiež pružne sa
rozvíjajúce Baskicko (País Casco).124
O päť rokov neskôr celkový počet obyvateľov Španielska poklesol, čo isto
súvisí s procesmi migrácie spôsobenými hospodárskou krízou krajiny v posledných
rokoch a tiež s prirodzenými demografickými procesmi.

122 Europe’s
123

Ethnic Mosaic, s. 59.

http://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/espana/historyandculture/population/Paginas/index.aspx#popula
tion [04.05.2017]
124 Tamtiež.
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Tab. 5. Obyvateľstvo autonómnych spoločenstiev Španielska v roku 2016 (v
miliónoch)
Región
Balears, Illes
Canarias
Melilla
Murcia, Región de
Comunidad Valenciana
Castilla – La Mancha
Cataluña
Madrid, Comunidad de
Ceuta
Rioja, La
Navarra, Comunidad Foral de
Andalucía
Aragon
Cantabria
País Casco
Estremadura
Castilla y León
Galicia
Asturia, Principado de
Celkom

2016
1,107
2,101
0,086
1,464
4,959
2,041
7,522
6,466
0,084
0,315
0,640
8,388
1,308
0,582
2,189
1,087
2,447
2,718
1,042
46,557

Zdroj: http://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?t=2853 [05.05.2017]
Pokiaľ sa odkážeme na údaje zo všeobecného sčítania v roku 2001 bolo
medzi 2 345 515 cudzincov zo štátov patriacich do 27 krajín EÚ najviac občanov
Rumunska (takmer 830 tis.), Britov (387 tis.) a Nemcov (196 tis.). Medzi cudzincami
nepochádzajúcimi zo štátov Únie prevažovali Maročania (747 tis.), Ekvádorci (395
tis.) a Kolumbijci (289 tis.).125
Ako už bolo uvedené, úradným jazykom Španielskeho kráľovstva je
španielčina (ktorej znalosť je vo svetle ústavy povinná) a, v závislosti na regióne:
katalánčina, baskičtina a galícijčina. Galícijčina je úradným jazykom v Galícii, používa
sa tiež v provinciách León a Zamora (aj keď tu nemá postavenie úradného jazyka).
Baskičtinu (euskara) používajú obyvatelia Baskicka a tiež sa uplatňuje na severe
Navarry (úradný jazyk).126 To zostáva v úplnom súlade s ústavou, ktorá pripúšťa
používanie iných úradných jazykov než španielčiny, pokiaľ to bude prianím komunít.
125 Tamtiež.
126 Napriek

tomu, že baskičtinu pasívne a aktívne pozná a používa len tretina obyvateľov spoločenstva
sa úplná väčšina vyhlasuje za Baskov a uvádza euskaro ako svoj materský jazyk. Europe’s Ethnic
Mosaic, s. 34.
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Katalánčina je úradný jazyk v Katalánsku a na Baleároch, používa sa tiež v
Aragónsku a v jednom z okresov autonómneho spoločenstva Murcia. Vo Valencii sa
používa variant katalánčiny zvaná valencijčina a v niekoľkých obciach ležiacich v
údolí Arán v katalánskej provincii Lleida platí arančina (variant okcitánčiny).127
V Španielsku sa tiež vyskytujú početné románske jazyky a dialekty (bez
postavenia úradného jazyka): Astúrčina, do ktorej spadá astúrčina používaná v
Astúrii a kantábrijčina v Kantábrii, leončina v provinciách León a Zamora,
estremadurčina v Estremadure, aragónčina v Aragónii a portugalčina (predtým
používaná v Estremadure a v pohraničí so Španielskom).128
Cudzinci žijúci v Španielsku a majúci občianstvo tejto krajiny majú možnosť
zúčastniť sa kultúrneho a osvetového života v materských jazykoch. Napríklad nielen
trvalá, okolo 45 tis. osôb čítajúci Polonia, ale tiež Poliaci dočasne pracujúci v tejto
krajine (v roku 2014 sa ich počet stanovil na 32 tis.)129 môžu využívať alebo posielať
deti napr. do madridskej Poľskej školy Forum, ktorá „vedie vyučovanie v rozsahu
materských predmetov počínajúc od materskej školy, cez šesťročnú základnú školu,
trojročný druhý stupeň základnej školy, gymnázium a kurz poľštiny pre dospelých na
dvoch úrovniach“, hlavným cieľom inštitúcie je, „aby deti poľského pôvodu dokázali
rozprávať, čítať a písať v poľštine a poznali kultúru a tradície svojich rodičov“. 130
Podobné možnosti má samozrejme tiež židovská komunita v Španielsku (osoby
židovského pôvodu, nie je nevyhnutné, aby boli členmi náboženských obcí). V tomto
štáte číta židovská menšina, podľa údajov Európskeho židovského kongresu, okolo
45 tis. osôb, jej najväčším centrom je Madrid (okolo 15 tis.) a Barcelona (okolo 15
tis.).131 Iné, výrazne nižšie, údaje uvádza Svetový židovský kongres podľa tejto
organizácie v dvoch najväčších židovských centrách v Španielsku, v Madride a
Barcelone, žije príslušne 4,5 a 3,5 tis. Židov, ich menšími strediskami sú Malaga,
127 http://www.nuria.pl/jezyki-w-krolestwie-hiszpanii/

[04.05.2017]

128 Tamtiež.
129 http://wyborcza.pl/1,155287,18971922,emigrantow-przybywa-w-2014-roku-za-granica-mieszkala-

rekordowa.html [05.05.2017]
130 http://www.polonia.es/polska-szkola-forum-w-madrycie/ [05.05.2017]
131 http://www.eurojewcong.org/communities/spain.html [05.05.2017]
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Alicante, Cádiz, Marbella, Mallorca, Torremolinos a Valencia a Kanárske ostrovy a
tiež Valencia, Oviedo, Sevilla a v španielskej severnej Afrike Ceuta a Melilla. 132 Tieto
rozdiely pramenia z prijatých kritérií (členovia obce, osoby deklarujúce židovský
pôvod atď.).

132 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/ES

[05.05.2017]
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Časť 3.
PRÁVNE POSTAVENIE MENŠINY VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ.

3.1. Právne postavenie národnostných menšín v Poľsku.
3.1.1.

Ochrana práv menšín vyplývajúca z medzinárodného a európskeho práva.
Po druhej svetovej vojne a v období komunistickej vlády nevznikli právne akty,

ktoré by konkretizovali oprávnenia národnostných menšín, ich predstavitelia ale mali
právo združovať sa v spoločensko-kultúrnych organizáciách. Tie boli štátom
podporované, aj keď sa k právam zástupcov národnostných menšín pristupovalo
individuálne a nie kolektívne. V etnickej politike štátu platila paradigma národnej
jednoty ľudu a poľského národa, z čoho vychádzalo úsilie o úplnú asimiláciu
menšín.133 Poľská ľudová republika avšak ratifikovala celý rad dôležitých ustanovení
medzinárodného práva, ktoré sa priamo alebo nepriamo týkali menšín a ich práv.
Mnohé z nich podmieňovali politiku štátu tiež po roku 1989 a sú aktuálne dodnes.
V roku 1968 bola ratifikovaný Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem
rasovej diskriminácie prijatý 21. marca 1965 na XX. zasadaní valného zhromaždenia
Spojených národov.134
Po roku 1989 problém národnostných menšín ožil v celej Európe,
predovšetkým strednej a východnej.135 V roku 1991 Poľská republika vstúpila
133 Chałupczak,

Browarek, s. 283 – 288.
Tento dohovor v čl. 1 upresňuje, že: „1. Výraz „rasová diskriminácia“ v tomto dohovore znamená
akékoľvek rozlišovanie, vylučovanie, obmedzovanie alebo zvýhodňovanie založené na rase, farbe
pleti, rodovom alebo národnostnom alebo etnickom pôvode, ktorého cieľom alebo následkom je
znemožnenie alebo obmedzenie uznania, užívania alebo uskutočňovania ľudských práv a základných
slobôd na základe rovnosti v politickej, hospodárskej, sociálnej, kultúrnej alebo v ktorejkoľvek inej
oblasti verejného života. (…) 3. Žiadne ustanovenie tohto dohovoru nemôže byť vykladané tak, aby sa
dotýkalo akýmkoľvek spôsobom právnych predpisov zmluvných štátov o národnosti, štátnom
občianstve alebo naturalizácii, pokiaľ tieto ustanovenia nediskriminujú niektorú národnosť. Podľa: A.
Krasnowolski, Prawa mniejszości narodowych i mniejszości etnicznych w prawie międzynarodowym i
polskim
(Opracowania
tematyczne
OT-599),
Warszawa
2011,
s.
13,
http://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatopracowania/17/plik/ot599.pdf
135 Ako píše Edurado J. Ruiz Vieytez, „a real political turning point was to be the fall of the Berlin Wall
in 1989, which would generate a sense of alarm in the main European governments due to the sudden
reappearance of conflicts and ethnic tensions in various parts of Central and Eastern Europe”: E. J.
Ruiz Vieytez, Cultural Diversities and Human Rights: History, Minorities, Pluralization, „The Age of
Human Rights Journal” 2014, No. 3 (December), s. 7. Pre presnosť, začiatok zmien umožnilo zaujatie
postavenia generálneho tajomníka ÚV KSSS Michaila Gorbačova a ním vedená politika,
predovšetkým vytvorenie a činnosť „Solidarity“ v Poľsku, čo znamenalo
134
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do Rady Európy a zároveň podpísala Európsky dohovor o ľudských právach
(Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd), čo bolo jednou z
podmienok členstva v Rade (konvencia bola ratifikovaná a uvedená do platnosti v
roku 1993). V apríli 2000 Rada ministrov Poľskej republiky prijala tiež Vyhlásenie o
interpretácii k Rámcovému dohovoru na ochranu národnostných menšín, podpísané
prezidentom PR a v rovnakom roku poľská strana v Štrasburgu predložila ratifikačné
dokumenty. Poľsko sa stalo stranou dohovoru dňa 1. apríla 2001.136
12. mája 2003 Poľská republika podpisovala Európsku chartu regionálnych
alebo menšinových jazykov (Zb. z. 2009, č. 137, pol. 1121), ktorá bola ratifikovaná vo
februári 2009. Charta je európska konvencia (CETS 148) potvrdená v roku 1992 v
rámci Rady Európy za účelom ochrany a propagácie regionálnych jazykov a jazykov
národnostných menšín. V Poľsku dokument vstúpil do platnosti 1. júna 2009.137
Poľsko je stranou všeobecných zmlúv a medzinárodných vyhlásení, ktoré sa
priamo alebo nepriamo vzťahujú k ľudským právam a problematike menšín a zároveň
ide o právne i politicky záväzné dokumenty. Sú to: Všeobecná deklarácia ľudských
práv, Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, Medzinárodný dohovor o
odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Deklarácia práv osôb patriacich
k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám. Na
regionálnej úrovni, v rámci Rady Európy a KBSE/OBSE, Poľsko, rovnako ako ostatné
analyzované štáty, tiež podpísala celý rad medzinárodných zmlúv a vyhlásení.138
3.1.2. Ochrana menšín vyplývajúca z bilaterálnych aktov.
Dvojstranné zmluvy o dobrých susedských vzťahoch boli Poľskom pred rokom
1989 podpísané: v roku 1947 bola podpísaná dohoda o priateľstve a vzájomnej
pomoci s Československom, v ktorej sa obe strany zaviazali zaistiť „Poliakom v
Československu alebo Čechom a Slovákom v Poľsku v rámci právneho štátu a za
začiatok zmien v tejto časti Európy, vrátane Nemeckej demokratickej republiky a symbolického
zbúrania Berlínskeho múru.
136 Krasnowolski, s. 13.
137 http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/przepisy-prawa/europejska-karta-jzykow [02.04.2017]
138 Chałupczak, Browarek, s. 31 – 54.
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zásady vzájomnosti možnosť národného, politického, kultúrneho a ekonomického
rozvoja (školy, združenia, družstvá na základe jednoty družstevného hnutia v Poľsku
alebo v Československu)“ a na tomto základe dohodu o kultúrnej spolupráci, ktorá sa
stala právnym základom pre tvorbu českých a slovenských škôl v Poľsku.139 Po roku
1989, v priebehu systémových zmien, boli bilaterálne zmluvy podpísané so všetkými
susednými štátmi a tiež s Lotyšskom, Estónskom, Maďarskom. Väčšina z nich bola
podpísaná v rokoch 1991 – 1992, iba podpísanie zmluvy s Litvou sa tiahlo do roku
1994, mimo iné s ohľadom na odlišnú interpretáciu niektorých historických
udalostí.140 Najďalej zašli ustanovenia týkajúce sa zmlúv s Bieloruskom a Litvou:
vzťahy s litovskou menšinou väčšinou zostávali, v miestnych spoločnostiach, napäté
aj po podpísaní zmluvy v roku 1994.141
Jednou z prvých bola zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci
uzatvorená so Spolkovou republikou Nemecko 17. júna 1991 (Zb. z. 1992, č. 14, pol.
56), „v nej obsiahnutý rozsah a spôsob regulácie práv menšín bol chápaný ako vzor
pre iné zmluvy/traktáty“.142 Šesť článkov (od 20 do 25) zmluvy sa týka problematiky
menšiny a vo svetle v ňom obsiahnutých ustanovení obe zmluvné strany „uznávajú
menšiny a rovnocenné skupiny za prirodzený most medzi poľským a nemeckým
národom a dúfajú, že tieto menšiny a skupiny vnesú cenný prínos do života ich
spoločenstiev“, „členovia nemeckej menšiny v Poľskej republike sú osoby majúce
poľské občianstvo, ktoré sú nemeckého pôvodu alebo sa hlásia k nemeckému
jazyku, kultúre alebo tradícii a tiež osoby v Spolkovej republike Nemecko, ktoré majú
nemecké občianstvo a sú poľského pôvodu alebo sa hlásia k poľskému jazyku,
kultúre alebo tradícii a majú právo individuálne, alebo spoločne s inými členmi svojej
skupiny, na slobodné vyjadrovanie, zachovávanie a rozvíjanie svojej etnickej,
kultúrnej, jazykovej a náboženskej identity, bez akéhokoľvek pokusu o asimiláciu
proti ich vôli. Majú právo na úplné a účinné využívanie ľudských práv
139 Tamtiež,

s. 42.
Kurz „Prawa i role mniejszości narodowych i etnicznych” w ramach projektu „Mniejszości aktywne
lokalnie”(Lekce 4. Międzynarodowe systemy ochrony mniejszości), sprac. K. Waszczyńska,
http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/pliki/cat_view/76-kurs-o-prawach-mniejszoci [02.04.2017]
141 Chałupczak, Browarek s. 43. Porovnaj tiež: Gál, s. 22.
142 Kurz „Prawa i role mniejszości narodowych i etnicznych” v rámci projektu „Mniejszości aktywne
lokalnie”(Lekce 4. Międzynarodowe systemy ochrony mniejszości), sprac. K. Waszczyńska,
http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/pliki/cat_view/76-kurs-o-prawach-mniejszoci [02.04.2017]
140
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a základných slobôd bez akejkoľvek diskriminácie a za podmienok úplnej rovnosti
pred zákonom“.143
Okrem uvedených konkrétnych práv zaručených zástupcom menšín bol
zdôraznený význam etnickej, kultúrnej, jazykovej a náboženskej identity a učinený
záväzok k jej ochrane a podporovaniu.144 Svojho druhu obojstrannou zmluvou, ale
predovšetkým politickým nástrojom štátu voči Poliakom žijúcim v zahraničí, je Karta
Poliaka. Ide o dokument potvrdzujúci prináležitosti k poľskému národu, jej držiteľovi
prislúchajú oprávnenia vyplývajúce zo zákona schváleného Sejmom Poľskej
republiky 7. septembra 2007. Jej pridelenie neznamenalo priznanie poľského
občianstva, priznanie práva na usadenie sa na území Poľskej republiky ani práva
prekračovania hranice bez víza, avšak všetky tieto postupy výrazne uľahčovalo. 145
Karta umožňovala napr. refundáciu víza, prístup na poľské školy a univerzity a
uľahčenie získania štipendií, nástupu do práce a podnikania v Poľsku. Novelizácia
zákona z roka 2016 stanovila, že sú držitelia karty oslobodení od konzulárnych
poplatkov spojených s vydaním poľského víza, konzulárnych poplatkov za prijatie
žiadosti o pridelení poľského občianstva, navýšila počet miest, na ktorých sa možno
o kartu uchádzať (nielen poľské zahraničné konzuláty, ale tiež vojvodské úrady v
Poľsku (čo je uľahčením v štátoch, ako je napr. Bielorusko, kde sa osoby
uchádzajúce o kartu môžu stretnúť so šikanou)). V súlade s novými predpismi je
finančná pomoc určená aj pre rodinných príslušníkov držiteľa karty. Karta Poliaka sa
udeľuje osobám poľského pôvodu v 15 štátoch vzniknutých alebo obnovených po
rozpade ZSSR, ktoré neuznávajú dvojité občianstvo.146

143 Tamtiež.

Ako si môžeme prečítať vo vyššie citovanej práci Katarzyny Waszczyńskej, boli použité rôzne
označenia: v Poľskej republike žijú „predstavitelia nemeckej menšiny“, v Spolkovej nemeckej republike
„osoby majúce nemecké občianstvo, ktoré sú poľského pôvodu“. Tento rozdiel vyplýva zo skutočnosti,
že Poľsko na svojom území používa pojem menšiny, zatiaľ čo SRN nie (výnimku predstavujú Lužickí
Srbi a Dáni).
145 http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/polonia/karta_polaka/ [03.04.2017]
146 Ako čítame na stránkach Ministerstva zahraničných vecí „v súlade s novelizáciou dostanú držitelia
Karty Poliaka prichádzajúci do Poľska so zámerom natrvalo sa tu usadiť, bezplatne kartu trvalého
pobytu, po roku získajú poľské občianstvo a v medziodobí budú môcť spoliehať na pomoc v období
adaptácie, napr. sa budú môcť uchádzať o peňažné dávky na pokrytie nákladov na hospodárenie a
priebežné životné náklady na obdobie do 9 mesiacov, finančný príspevok na prenájom bytu,
intenzívne štúdium poľštiny alebo na profesijné kurzy. Program sa má rozbehnúť od r. 2017”
http://www.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/msz_w_mediach/posiadacze_karty_polaka_latwiej_osiedla_sie_
144
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3.1.3. Ochrana práv menšín vo svetle vnútorného práva.
Po páde komunistického systému, na začiatku transformácie zriadenia, bol
schválený ústavný zákon (17. októbra 1992) o vzájomných vzťahoch medzi
zákonodarnou a výkonnou mocou Poľskej republiky a o miestnej samospráve. Táto
tzv. Malá ústava schválená Sejmom vo svojom prvom funkčnom období
(1991

–

1993),

niekoľkokrát

novelizovaná,

platila

od

8.

decembra

1992

do 16. októbra 1997.147 Ústava nezaviedla žiadne nové riešenia v popisovanej
oblasti, ale v Ústave Poľskej republiky z 2. apríla 1997 sa v čl. 35 ocitli úplne nové
formulácie:
1. Poľská republika zaisťuje poľským občanom náležiacim do národnostných a etnických menšín
slobodu zachovávať si a rozvíjať vlastný jazyk, uchovávať zvyky a tradície a rozvíjať vlastnú kultúru.
2. Národnostné a etnické menšiny majú právo na tvorbu vlastných vzdelávacích, kultúrnych inštitúcií
a inštitúcií slúžiacich na ochranu náboženskej identity a na podiel na riešení záležitostí týkajúcich sa
ich kultúrnej identity.148

Ústava obsahuje všeobecné normy postupovania vo vzťahu k národnostným a
etnickým menšinám, konkrétne riešenia sa ocitli v konkrétnych právnych aktoch
(napríklad trestný zákonník z roku 1997 predpokladá postih trestných činov
spáchaných na národnostnom alebo etnickom pozadí, zákon o ochrane osobných
údajov zo dňa 29. augusta 1997 zakazuje spracovávať údaje prezrádzajúce etnický
pôvod).149
Avšak, ako píše jeden z bádateľov, „unikátne v európskom meradle sú
riešenia zákona zo dňa 12. apríla 2001 – volebný poriadok do Sejmu PR a Senátu
PR (Zb. z. 2007, č. 190, pol. 1360 v znení neskorších predpisov), ktorá oslobodzuje
volebné komisie vytvorené organizáciami národnostných menšín od požiadavky

w_polsce_ wchodzi_w_zycie_nowela_ustawy__depesza_pap_z_dnia_2_wrzesnia_2016_r_;jsession
id=D797123B1A32FF3D68B6B463FB526D77.cmsap1p [03.04.2017]
147 Słownik polityki, ed. M. Bankowicz, Warszawa 1999, s. 128 – 130.
148 http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/polski/2.htm [17.05.2017];
http://www.sejm.gov.pl/prawo/konst/angielski/kon1.htm [17.04.2017]
149 Krasnowolski, s. 13 – 14.
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prekročenia 5 % volebného prahu. Rovnaká norma bola zopakovaná v zákone z dňa
5. januára 2011 – Volebný zákonník“.150
Zákon zo dňa 7. septembra 1991 o vzdelávacom systéme (Zb. z. 2004, č. 256,
pol. 2572 v znení neskorších predpisov) stanovuje, že školy a verejné inštitúcie
umožňujú žiakom podporu pocitu národnej, etnickej, jazykovej a náboženskej identity
a predovšetkým vyučovanie materského jazyka a v materskom jazyku a štúdium
vlastnej histórie a kultúry“.151 Zákon zo dňa 29. decembra 1992 o rozhlasovom a
televíznom vysielaní (Zb. z. 2004, č. 253, pol. 1114 v znení neskorších predpisov
stanovuje, že verejnoprávny rozhlas a televízia musia zohľadňovať potreby
národnostných a etnických menšín). Rolou Zemskej rady pre rozhlasové a televízne
vysielanie vyplývajúce zo zákona je stáť na stráži slobody slova, práva na informácie
a verejného záujmu v rozhlasovom a televíznom vysielaní. Zemská rada pre
rozhlasové a televízne vysielanie „realizuje ustanovenia zákona o rozhlasovom a
televíznom vysielaní zo dňa 29. decembra 1992, zákona o národnostných a
etnických menšinách a o regionálnom jazyku zo dňa 6. januára 2005, Rámcového
dohovoru Rady Európy na ochranu národnostných menšín zostaveného v Štrasburgu
1. februára 1995 alebo Európskej charty regionálnych alebo menšinových
jazykov“.152 Výsledkom naplňovania tejto zákonnej povinnosti sú vysielané
rozhlasové a televízne programy a tiež právo podávať sťažnosti a výčitky, ktoré
menšiny využívajú, posudzované Zemskou radou pre rozhlasové a televízne
vysielanie a podrobne vypočítavané v správach.153
Podstatný je tiež zákon z 7. októbra 1999 o poľštine (Zb. z. 1999, č. 90, pol.
999 v znení neskorších predpisov) obsahujúci vyhlásenie, že v ňom obsiahnuté
ustanovenia nenarušujú práva menšín, na ňom založené nariadenia ministra vnútra a
správy napr. predpokladajú, že v obciach, v ktorých sa vyskytuje uzatvorené
prostredie národnostných alebo etnických menšín, môžu názvy a texty v poľštine
sprevádzať verzie v preklade do jazyka menšiny.154
Zákon z 6. júna 1997 trestný zákonník (Zb. z. 1997, č. 88, pol. 553 v znení
neskorších predpisov) stanovuje postih trestných činov spáchaných s národnostným
alebo etnickým pozadím, zákon z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov
150 Tamtiež,

s. 14.

151 Tamtiež.
152

http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/konferencje/mniejszosci_maj_2012/prezentacja_sp
otkanie_31-05-2012.pdf, s. 2.
153 Tamtiež, s. 11 – 13.
154 Krasnowolski, s. 13 – 14.
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(Zb. z. 1997, č. 133, pol. 833) zakazuje spracovanie údajov prezradzujúcich etnický
pôvod.155
Najdôležitejší právny akt týkajúci sa národnostných a etnických menšín v
Poľsku je zákon z 6. januára 2005 o národnostných a etnických menšinách a o
regionálnom jazyku (Zb. z. 2005, č. 17, pol. 141 v znení neskorších predpisov).
Zákon definuje národnostné a etnické menšiny v Poľsku a rozlišuje medzi nimi:
národnostnú menšinu, v jeho pojatí, predstavuje skupina poľských občanov, ktorá:
„1) je menej početná než zostávajúca časť obyvateľstva Poľskej republiky;
2) podstatne sa odlišuje od ostatných obyvateľov jazykom, kultúrou alebo tradíciou;
3) smeruje ku zachovaniu svojho jazyka, kultúry alebo tradície; 4) má povedomie o
vlastnom historickom národnom spoločenstve a je zacielená na jeho vyjadrenie a
ochranu; 5) jej predkovia obývali súčasné územie Poľskej republiky minimálne 100
rokov; 6) stotožňuje sa s národom organizovaným vo vlastnom štáte“. 156 Vo svetle
zákona etnickú menšinu od národnej odlišuje skutočnosť, že tá prvá sa neidentifikuje
s iným národom organizovaným v súčasnosti vo vlastnom štáte.
Národnostné menšiny v zmysle zákona (čl. 2 ods. 2) sú menšiny: bieloruská,
česká, litovská, nemecká, arménska, ruská, slovenská, ukrajinská a židovská.
Etnické menšiny (čl. 2 ods. 4) sú: karaimská, lemkovská, rómska a tatárska.157
Čl. 19 zákona za regionálny jazyk, zhodne s Európskou chartou regionálnych
alebo menšinových jazykov, považuje jazyk, ktorý: „1) je tradične používaný na
území daného štátu jeho občanmi, ktorí predstavujú skupinu početne menšiu než
zvyšok obyvateľstva tohto štátu; 2) líši sa od oficiálneho jazyka tohto štátu; nezahŕňa
to ani dialekty oficiálneho jazyka štátu ani jazyk migrantov“.158
Za menšinové jazyky boli, v zmysle charty, uznané: arménčina, bieloruština,
čeština, hebrejčina, jidiš, karaimčina, kašubčina, litovčina, lemkovský jazyk, nemčina,
rómčina, ruština, slovenčina, tatárčina, ukrajinčina; za jazyky národnostných menšín:
arménčina, bieloruština, čeština, hebrejčina, jidiš, litovčina, nemčina, ruština,
Tamtiež, s. 13 – 14.
s. 14.
157 http://www.vdg.pl/attachments/article/8/Ustawa%20o%20Mniejszo%C5%9Bciach%20Narodowych
%20i%20Etnicznych%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.pdf, s. 2.
158 Tamtiež, s. 8.
155

156 Krasnowolski,
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slovenčina a ukrajinčina; za jazyky etnických menšín: karaimčina, lemkovčina,
rómčina a tatárčina a za neteritoriálne jazyky: arménčina, hebrejčina, jidiš,
karaimčina a rómčina. Za regionálny jazyk bola uznaná kašubčina, ktorú používa
časť obyvateľov Pomoranského vojvodstva.159 Príslušné ustanovenia upravujú
otázku počtu obyvateľov obce, ktorý je vo svetle všeobecného sčítania potrebné
uznať za dostatočný napr. na používanie dvojjazyčného názvoslovia.
Ako čítame v charakteristike zákona „zaručuje, že každá osoba má právo na
slobodné rozhodnutie o pristupovaní k svojej osobe ako k náležiacej alebo
nenáležiacej k menšine a takáto voľba alebo používanie s touto voľbou spojených
práv so sebou nenesie akékoľvek negatívne následky. Zaisťuje, že nikto nemôže byť
nútený, s výnimkou zákonom stanovených situácií, prezrádzať informácie o vlastnej
prináležitosti k menšine alebo svoj pôvod, jazyk menšiny alebo náboženstvo.
Zaručuje udržanie vlastnej kultúrnej identity, napr. zákazom používania prostriedkov,
ktoré majú za cieľ asimiláciu osôb patriacich do menšiny, pokiaľ sú tieto prostriedky
používané proti ich vôli, a zákazom uplatňovania prostriedkov, ktoré majú za cieľ
zmenu národnostných alebo etnických pomerov v oblastiach obývaných menšinou.
Tiež zaisťuje, že nikto nemôže byť nútený preukazovať vlastnú prináležitosť k danej
menšine. Zaručuje pripustenie používania menšinového jazyka vo vybraných obciach
ako pomocného jazyka, pri kontaktoch so všeobecnými orgánmi a pri súdnych
konaniach prvej inštancie. Informuje, že vedľa v poľskom jazyku ustálených
geografických názvov, môžu byť používané, ako doplňujúce názvy, tradičné názvy v
jazyku menšiny pre obec, fyziografické objekty a ulice“.160 Okrem toho „zákon
reguluje celkovú podobu záležitostí spojených so zachovaním a rozvojom kultúrnej
identity národnostných a etnických menšín a so zachovaním a rozvojom
regionálneho jazyka a tiež spôsob uplatňovania pravidla rovnakého prístupu k
osobám bez ohľadu na etnický pôvod a stanovuje úlohy a kompetencie správnych
orgánov a inštitúcií miestnej samosprávy v tomto rozsahu“.161
Zákon tiež popisuje otázku spolupráce vlády s menšinami: orgánom vládnej
správy pre záležitosti zahrnuté do zákona je minister zodpovedajúci za záležitosti

159 http://www.mniejszosci.edudemo.org.pl/przepisy-prawa/europejska-karta-jzykow
160 Krasnowolski,

[02.04.2017]

s. 15.

161 Tamtiež.
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náboženstva a národnostných a etnických menšín (v súčasnosti minister vnútra a
správy). Na miestnej úrovni je zaistená možnosť menovať zmocnenca pre záležitosti
menšín vojvodu.162 Na spoluprácu medzi vládou a menšinami bola menovaná
Spoločná komisia vlády a národnostných a etnických menšín.163
Okrem toho nariadenia Rady ministrov z 22. apríla 2008 ustanovili zmocnenca
vlády pre záležitosti rovnakého prístupu (Zb. z. z 30. apríla 2008), ktorým je štátny
tajomník v Kancelárii predsedu Rady Ministrov.164 V nariadení rady ministrov
z 9. júna 2010 meniacim nariadenie z 22. apríla 2008 napr. čítame, že úlohou
ombudsmana je „realizovanie vládnej politiky v oblasti rovného prístupu, vrátane
potierania diskriminácie, predovšetkým s ohľadom na pohlavie, rasu, etnický pôvod,
národnosť, náboženstvo alebo vyznanie, politické názory, vek, postihnutie, sexuálnu
orientáciu, občiansky a rodinný stav“, ďalej „ombudsman môže iniciovať, realizovať,
koordinovať alebo monitorovať program v prospech rovnakého prístupu a potierania
diskriminácie, predovšetkým s ohľadom na pohlavie, rasu, etnický pôvod, národnosť,
náboženstvo alebo vyznanie, politické názory, vek, postihnutie, sexuálnu orientáciu,
občiansky a rodinný stav, v spolupráci s príslušnými ministrami“ (bod 2b).165

162 http://www.vdg.pl/attachments/article/8/Ustawa%20o%20Mniejszo%C5%9Bciach%20Narodowych

%20i%20Etnicznych%20Rzeczypospolitej%20Polskiej.pdf, s. 8 – 9.
163 http://mniejszosci.narodowe.mswia.gov.pl/mne/komisja-wspolna [02.04.2017]
164 https://bip.kprm.gov.pl/kpr/bip-rady-ministrow/organy-pomocnicze/pelnomocnicy-rzadu-i-pr/90,Peln
omocnik-Rzadu-do-spraw-Rownego-Traktowania.html [14.04.2017]
165 Tamtiež.
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3.2. Právne postavenie národnostných menšín na Slovensku.
3.2.1.

Ochrana práv menšín vyplývajúca z medzinárodného a európskeho práva.
Slovenská republika je stranou všeobecných zmlúv a medzinárodných

vyhlásení, ktoré sa priamo alebo nepriamo vzťahujú k ľudským právam a
problematike menšín a zároveň ide o právne i politicky záväzné dokumenty. Sú to:
Všeobecná deklarácia ľudských práv, Dohovor o zabránení a trestaní zločinu
genocídy, Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie,
Deklarácia práv osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a
jazykovým menšinám. Na regionálnej úrovni, v rámci Rady Európy a KBSE/OBSE,
Slovensko, rovnako ako ostatné analyzované štáty, tiež podpísalo celý rad
medzinárodných zmlúv a vyhlásení.166 Je stranou Rámcového dohovoru na ochranu
národnostných menšín (1995).167
Republika je tiež signatárom Rámcového dohovoru na ochranu národnostných
menšín (1995), ktorý začal platiť v roku 1998. Ako už bolo signalizované predtým,
ustanovenia obsiahnuté v dohovore môžu byť signatármi interpretované ľubovoľne –
jednotlivé články dohovoru sú často vybavené prípisom: „tam, kde je to možné“, „tam,
kde je to vhodné“, budú sa snažiť zaistiť“.168 Slovensko tiež podpísalo Európsku
chartu regionálnych alebo menšinových jazykov Rady Európy (ratifikácia v roku
2001). Pritom bolo rovnako rozhodnuté o právnej ochrane bulharčiny, chorvátčiny,
češtiny, nemčiny, poľštiny, rusínčiny, rómčiny, maďarčiny a ukrajinčiny.
Na tomto mieste by bolo vhodné venovať pozornosť Európskej charte
jazykov... Bude založená na 53 odsekoch alebo bodoch IIII. časti charty. Minimálny
počet odsekov, ktoré sa jednotlivé štáty rozhodli ratifikovať, predstavoval 35.
Slovensko deklarovalo dodržiavanie 49 – 53 odsekov, čo umožňuje hodnotiť jeho
politiku z tohto hľadiska, podľa niektorých bádateľov, ako „ambicióznu“, aj keď to v
praxi naráža na prekážky právneho a spoločensko-historického charakteru.169

R. Zenderowski, P. Bajda, Polityka etniczna Słowacji [in:] Polityka etniczna współczesnych państw
Europy Środkowo-Wschodniej, edd. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Lublin 2015, s. 442.
167 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [11.03.2017]
168 Janusz, Bajda, s. 50.
169 Zenderowski, Bajda, s. 442 – 443.
166
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V prípade najčastejšie používanej maďarčiny sa jej ochrana opiera o 53
odsekov alebo bodov III. časti charty, keď bol napr. učinený záväzok sprístupňovať
maďarskej menšine vzdelávanie na všetkých úrovniach: od predškolského po
vysokoškolské. Maďarčina je silne chránená článkami vzťahujúcimi sa k súdnictvu,
správe, verejnej službe a médiám. O niečo slabšie sú chránené ukrajinčina a
rusínčina a ešte slabšie ostatné. S ohľadom na historické súvislosti je čeština na
Slovensku de facto quasi oficiálnym jazykom Slovenska, predovšetkým v jeho
západnej časti, napriek tomu, že to neodráža špecifický „ochranný rebríček“
menšinových jazykov na Slovensku.170
3.2.2. Ochrana menšín vyplývajúca z bilaterálnych aktov.
Slovensko uzatvorilo bilaterálnej zmluvy so susednými štátmi a s Rumunskom
a Nemeckom. Najdôležitejšou z nich je, s ohľadom na početnú maďarskú menšinu a
historické väzby, zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi
Slovenskou republikou a Maďarskou republikou z roku 1995. Táto zmluva sa v
najväčšej miere týka záležitostí národnostných menšín (články 14 a 15). 171
Skutočnosť, že bola podpísaná na území tretieho štátu (v Paríži) a diskusie o jej
ratifikácii trvali rok, najlepšie vypovedajú o význame problému a o emóciách, ktoré
vyvolala.
V článku 14 sa ocitla všeobecná antidiskriminačná klauzula určujúca rovnosť
občanov a uplatňovanie tolerancie bez ohľadu na ich etnický, náboženský, kultúrny
alebo jazykový pôvod. Odkazovalo sa tu tiež na Medzinárodný pakt o občianskych a
politických právach. V príslušnej klauzule, obsiahnutej v čl. 15, obe strany
deklarovali, že „ochrana národnostných menšín a práv a slobôd osôb patriacich k
týmto menšinám tvorí integrálnu súčasť medzinárodnej ochrany ľudských práv […] v
tomto zmysle teda nie je výlučne vnútornou záležitosťou štátov a je aj predmetom
legitímnej pozornosti medzinárodného spoločenstva“ a „ich spolupráca v tejto oblasti
prispieva k posilňovaniu dobrých susedských vzťahov, vzájomného porozumenia,
priateľstva a dôvery medzi ich krajinami a zároveň k upevňovaniu medzinárodnej
bezpečnosti,

170 Tamtiež.
171 Gál,

s. 14 – 15, 22.
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stability a európskej integrácie“.172
Jednotlivé odseky zmluvy hovorili o slobode národnostnej voľby, rovnosti pred
zákonom, práve na kultúrny, náboženský, jazykový rozvoj individuálny alebo
spoločný s inými členmi svojej skupiny, upustenie od nútených asimilačných aktivít,
práve na udržiavanie zväzov a organizácií s politickými stranami, účasti na
rozhodnutiach týkajúcich sa danej menšiny alebo územia, ktoré obýva, slobodnom
používaní jazyka v súkromnom a verejnom rozmere, školstve, správe, topografických
názvoch atď., ochrane historických pamiatok a miest pamäte.173 V roku 2003
Slovensko a Maďarsko uzatvorili tiež zmluvu o spolupráci v oblasti kultúry,
vzdelávania, vedy, športu a mládeže, v ktorej sa otázky týkajúce menšín ocitli v čl. 9
– 11.174
Situácie menšín sa týkali tiež Slovenskom podpísané dvojstranné zmluvy s
Poľskom (medzi Českou a slovenskou federatívnou republikou, 1991), Ukrajinou (už
po rozpade federácie, 1993), Nemeckom (medzi Českou a slovenskou federatívnou
republikou, 1993).175 V tomto poslednom prípade boli práva nemeckej menšiny
určené prostredníctvom odvolania sa na ustanovenie KBSE, ako osoby prináležiacej
k nemeckej menšine boli určené „osoby majúce česko-slovenské štátne občianstvo,
ktoré majú nemecký pôvod alebo sa hlásia k nemeckému jazyku, kultúre alebo
tradícii“. Týmto osobám je napr. zaistené právo na slobodnú národnostnú deklaráciu
so zdôraznením, že z toho nemôžu vyplývať žiadne negatívne následky, bolo
vyhlásené, že predstavitelia nemeckej menšiny sú povinní „chovať sa ako každý
občan štátu a plniť svoje záväzky vyplývajúce z legislatívy tohto štátu“.176
Nepochybne sa tu ozývajú ozveny udalostí predchádzajúcich druhej svetovej vojne,
postoje Nemcov, predovšetkým sudetských, a povojnové vysídlenie a presídlenie
Nemcov z československého štátu. Analogicky boli definované práva českej a
slovenskej menšiny v Nemecku.

172 Cit.

podľa: Zenderowski, Bajda, s. 444 – 445.

173 http://www.kbdesign.sk/cla/projects/slovak_hungarian_treaty/related/treaty_sk_hu.htm

[03.05.2017]
National Minorities in Inter-State Relations, ed. F. Palermo, N. Sabanadze, Leiden 2011, s. 119;
Zenderowski, Bajda, s. 446.
175 Zenderowski, Bajda, s. 446 – 448.
176 Tamtiež, s. 447.
174
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3.2.3. Ochrana práv menšín vo svetle vnútorného práva.
Najdôležitejším právnym aktom podmieňujúcim i etnickú politiku Slovenska je
ústava z roku 1992.177 Jej schválenie sprevádzali početné diskusie a protesty
predovšetkým zo strany predstaviteľov maďarskej menšiny, sporným bodom bola
preambula ústavy, v ktorej sa hovorí o štátnom národe, slovenskom národe
chápanom v etnických kategóriách. Slová „My, občania Slovenskej republiky“ sa
počas hlasovania dočkali zmeny na formuláciu „My, slovenský národ“. Aj keď sa v
ústave hovorí „o štátnych občanoch patriacich do národnostných menšín a etnických
skupín“, ocitli sa akosi v pozadí, čo ich znepokojilo a vyvolalo obavy, zvlášť u
slovenských Maďarov.178
V slovenskej legislatíve chýba menšinový zákon, aj keď sa menšín nepriamo
dotýkajú ustanovenia o používaní jazyka ako úradného a ústavný zákon. 179 Menšín
sa týka znenie celého pododdielu IV 2. oddielu ústavy, v ktorom sa ocitla záruka práv
v oblasti rozvoja kultúry, jazyka, zakladanie a udržiavanie inštitúcií slúžiacich
menšinám. Právo na národný jazyk spojené s právom na štúdium štátneho jazyka,
ale v jednom z ustanovení sa tvrdí, že „výkon práv občanov patriacich
k národnostným menšinám a etnickým skupinám zaručených v tejto ústave nesmie
viesť k ohrozeniu zvrchovanosti a územnej celistvosti Slovenskej republiky a k
diskriminácii jej ostatného obyvateľstva“.180 V prvej časti 2. oddielu sa okrem toho
ocitol zákaz diskriminácie s ohľadom na prináležitosť k národnostnej alebo etnickej
menšine, právo na slobodné rozhodovanie o národnej prináležitosti a tiež uistenie o
základných právach a slobodách pre všetkých občanov štátu nezávisle na ich
pohlaví, rase, farbe pleti, jazyku, náboženstve a vyznaní, politických presvedčeniach,
pôvode atď.181
http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html [03.05.2017]. Tlačená verzia: Konstytucja
Republiki Słowackiej z 1 września 1992 roku, prel. K. Skotnicki, Warszawa 2003.
178 Na rozdiel od Českej republiky považovanej za „liberálnu demokraciu“ sa Slovensko ocitlo v
kategórii „etnická demokracia“, americký politológ Robert Hyden ho označil za „ústavný
nacionalizmus“ vedúci v kratšej alebo dlhšej perspektíve k etnickým konfliktom. Viď: Zenderowski,
Bajda, s. 448 – 449.
179 Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, s. 63.
180 Zenderowski, Bajda, s. 449.
181 “(1) People are free and equal in dignity and their rights. Basic rights and liberties are inviolable,
inalienable, secured by law, and unchallengeable; (2) Basic rights and liberties on the territory of the
Slovak Republic are guaranteed to everyone regardless of sex, race, color of skin, language, creed
and religion, political or other beliefs, national or social origin, affiliation to a nation or ethnic group,
property, descent, or another status. No one must be harmed, preferred, or discriminated against on
these grounds; (3) Everyone has the right to freely decide on his nationality. Any influence
177
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Okrem ústavy vyvolával rozdielne názory zákon o názvoch obcí v jazykoch
národnostných menšín z roku 1994 (platil do roku 2011), v ktorom v paragrafe 1 ods.
1 stojí: „Obce, v ktorých príslušníci národnostnej menšiny tvoria najmenej 20 %
obyvateľstva […], sa označujú v jazyku národnostnej menšiny na samostatných
dopravných značkách označujúcich začiatok obce a koniec obce“, zatiaľ čo „v
úradnom styku, najmä na verejných listinách, pečiatkach obcí, kartografických
dielach a v poštovom styku, sa používajú názvy obcí výlučne v štátnom jazyku.182
Ešte väčšie kontroverzie vyvoláva zákon o štátnom jazyku Slovenskej
republiky, niekoľkokrát novelizovaný v rokoch 1997 – 2009. Jeho znenie vyvolalo
spory medzi vládou a maďarskou menšinou, ale tiež na ose Bratislava –
Budapešť.183 Nakoniec boli novelizácie zákona pre menšiny čiastočne výhodné,
pretože síce stanovili primát slovenčiny vo verejnej sfére, ale ponechali menšinám
právo na paralelné používanie ich jazykov v obciach, kde prekročili prah 20
percent.184
Zdá sa, že sa týmto smerom vydal tiež zákon o používaní jazykov
národnostných menšín z roku 1999, ktorého účelom bolo upraviť otázku používania
jazykov menšín v súlade s normami medzinárodného práva. Zákon, naposledy
novelizovaný v roku 2011, obsahuje definíciu menšinového jazyka, ktorým je
„kodifikovaný alebo štandardizovaný jazyk tradične používaný na území Slovenskej
republiky jej občanmi patriacimi k národnostnej menšine, ktorý je odlišný od štátneho
jazyka“.185 Veľmi podstatné tu bolo zníženie predtým zmienenej minimálnej hranice
pobytu z 20 na 15 %, po ktorej prekročení sa jazyk menšiny môže stať úradným
jazykom vedľa slovenčiny; a zároveň v prípade, kedy počet obyvateľov danej
on this decision and any form of pressure aimed at assimilation are forbidden; (4) No one must be
restricted in his rights because he upholds his basic rights and liberties”. Viď:
http://www.servat.unibe.ch/icl/lo00000_.html
182 it. podľa: Zenderowski, Bajda, s. 449.
183 „Situácia medzi Budapešťou a Bratislavou sa zdá byť testovacím priestorom nových
regionalizačných tendencií, ktorým dali impulz európske štruktúry. Zvolený smer bohužiaľ nie je
žiaduci. Obrodenie nacionalistických alebo separatistických tendencií je pre mnohých priaznivcov téza
o nezrelosti demokratických štruktúr strednej a východnej Európy a dôkazom civilizačno-kultúrnej
odlišnosti tejto časti svetadielu. Zdá sa ale, že je potrebné očakávať upokojenie konfliktu“ – píše jedna
z bádateliek: L. Węgrzyn-Odzioba, Sytuacja mniejszości węgierskiej w państwach Europy ŚrodkowoWschodniej Przypadek węgierskiej mniejszości na Słowacji [in:] Mniejszości narodowe w państwach
Unii Europejskiej. Stan prawny i faktyczny, ed. E. Godlewska, M. Lesińska-Staszczuk, Lublin 2013, s.
119.
184 Zenderowski, Bajda, s. 450.
185 V prípade Slovenska to sú: bulharčina, chorvátčina, čeština, nemčina, poľština, rusínčina, rómčina,
maďarčina a ukrajinčina. Tamtiež, s .451.
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národnostnej menšiny klesne pod túto hranicu, stratí toto obyvateľstvo možnosť
používať svoj jazyk pri kontaktoch so štátnou správou, ale až potom, pokiaľ tento
pokles potvrdia tri po sebe idúce všeobecné sčítania. Zmena zákona „teda
konzervuje súčasné status quo na minimálne 10 rokov a ochranu menšinovej obce,
ktorá má v súčasnosti právo na používanie jazyka menšiny, pred jeho stratou na
dobu 20 rokov“.186 Zákon tiež upravuje otázku topografických a toponymických
názvov a nápisov v jazykoch menšín napr. na staniciach, železničných staniciach,
letiskách atď., zaväzuje príslušné služby, aby v situácii ohrozenia života, zdravia a
majetku uvádzali príslušné informácie v slovenčine a jazyku menšiny na danom
území, umožňuje umiestňovanie dvojjazyčných nápisov na pamätných doskách,
historických a kultúrnych pomníkoch.187
V roku 2008 vstúpil do platnosti zákon o výchove a vzdelaní (naposledy
novelizovaný v roku 2011), v ktorom sa uvádza, že „deťom a žiakom občanov
patriacim k národnostným menšinám a etnickým skupinám sa zabezpečuje okrem
práva na osvojenie si štátneho jazyka aj právo na výchovu a vzdelanie v ich jazyku
za podmienok ustanovených týmto zákonom“.188 Vyučovanie prebieha na školách
alebo v triedach s vyučovacím jazykom menšiny; na školách alebo v triedach, v
ktorých je jazyk menšiny jedným z vyučovacích jazykov; v školských priestoroch, v
ktorých vyučovanie prebieha v „jazyku národnostnej menšiny“. Okrem toho sú v
školách s neslovenských vyučovacím jazykom vydávané dvojjazyčné vysvedčenia. 189
Zákon o Slovenskom rozhlase a televízii z decembra 2010 produkuje
programy určené národnostným menšinám a hovorí o „vyvážení pomeru“ vysielania
menšinových programov v závislosti na veľkosti menšiny na danom území. Najviac, a
zároveň najdlhších, bolo a je rozhlasových a televíznych programov určených pre
Maďarov, následne vysielanie v rusínčine a ukrajinčine a ďaleko za nimi v rómčine,
nemčine, poľštine a češtine. V roku 2000 boli krátke televízne programy produkované
tiež pre bulharskú a židovskú menšinu.190

186 Podľa:

Zenderowski, Bajda, s. 451.

187 Tamtiež.
188 Tamtiež,

s. 452.

189 Tamtiež.
190

Tamtiež, s. 452 – 453.
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Mimo organizácií venujúcich sa menšinám pôsobiacim pri vláde, Slovensko
vytvorilo tiež národný orgán pre záležitosti rovnosti, ktorým je Slovenské národné
stredisko pre ľudské práva. Stredisko má nezávislú právnu subjektivitu a venuje sa
všetkým otázkam týkajúcim sa diskriminácie uvedených v smerniciach Európskej
komisie v záležitostiach rovnosti a tiež záležitosťami ľudských práv a práv dieťaťa. 191

Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008, Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, s. 35.
191
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3.3. Právne postavenie národnostných menšín v Maďarsku.
3.3.1.

Ochrana práv menšín vyplývajúca z medzinárodného a európskeho práva.
Maďarsko je stranou všeobecných zmlúv a medzinárodných vyhlásení, ktoré

sa priamo alebo nepriamo vzťahujú k ľudským právam a problematike menšín a
zároveň ide o právne i politicky záväzné dokumenty. Sú to: Všeobecná deklarácia
ľudských práv, Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, Medzinárodný
dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie, Deklarácia práv osôb
patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a jazykovým menšinám.
Na regionálnej úrovni, v rámci Rady Európy a KBSE/OBSE, Maďarsko tiež podpísalo
celý rad medzinárodných zmlúv a vyhlásení.
Maďarsko je stranou Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín
(1995), ktorý začal platiť v roku 1998, rovnako ako Európskej charty regionálnych
alebo menšinových jazykov (podpísaná v roku 1992, ratifikácia v roku 1995). 192 Tento
rozmer ochrany práv menšín je nakoniec typický pre väčšinu štátov strednej a
východnej Európy.
3.2.2. Ochrana menšín vyplývajúca z bilaterálnych aktov.
Dôležitým procesom v oblasti ochrany práv menšín sú dvojstranné zmluvy vo
forme dohovorov alebo vyhlásení nielen so štátmi, ktoré s Maďarskom susedia.
Počínajúc od roku 1991 Maďarsko podpísalo príslušné dokumenty s:
– Ukrajinou (zmluva ustanovujúca dobré susedské vzťahy a spoluprácu z decembra

1991);
– Ruskou federáciou (vyhlásenie o pravidlách určujúcich spoluprácu medzi

Maďarskou republikou a Ruskou federáciou vo veci záruky národnostných práv
menšín z novembra 1992);
– Slovinskom (zmluva o stanovení špeciálnych práv slovinskej menšiny v Maďarskej

republike a maďarského národného spoločenstva v Slovinskej republike z novembra
1992, následne zmluva o priateľstve a spolupráci z decembra 1992);

D. Héjj, B. Olszewski, Polityk etniczna Węgier [in:] Polityka etniczna współczesnych państw Europy
Środkowo-Wschodniej, edd. H. Chałupczak, R. Zenderowski, W. Baluk, Lublin 2015, s. 552 – 553.
192
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– Chorvátskom (zmluva o priateľských vzťahoch a spolupráci z decembra 1992,

následne dohovor medzi Chorvátskou republikou a Maďarskou republikou o
príslušnej ochrane maďarskej a chorvátskej menšiny z apríla 1995);
– Slovenskom (zmluva o dobrom susedstve a priateľskej spolupráci medzi

Slovenskou republikou a Maďarskou republikou z marca 1995); v roku 2003
Slovensko a Maďarsko uzatvorili tiež zmluvu o spolupráci v oblasti kultúry,
vzdelávania, vedy, športu a mládeže, v ktorej otázky týkajúce sa menšín obsahujú čl.
9 – 11;
– Rumunskom (zmluva medzi Rumunskom a Maďarskom o porozumení, spolupráci a

dobrom susedstve zo septembra 1996).
Bilaterálnu dohodu Maďarsko uzatvorilo tiež s Poľskom (1991), Srbskom a
Čiernou Horou (2003).193 Z hľadiska historických udalostí, rovnako ako počtu
jednotlivých obcí v danom štáte a predovšetkým maďarskej menšiny, boli z hľadiska
maďarského štátu najdôležitejšie dohody so Slovenskom a Rumunskom, následne s
Ukrajinou a so Srbskom. Tu vyvoláva kontroverzie Karta práv Maďara z roku 2001
dávajúca Maďarom žijúcim v susedných krajinách právo na trojmesačnú prácu a
poistenie vo vlasti a oprávnenie na financovanie štúdia maďarčiny z verejných
zdrojov, právo na bezplatné štúdium a používanie knižníc, dotuje rodičov
posielajúcich deti do škôl s maďarčinou. V roku 2010 prijalo Národné zhromaždenie
zákon o národnej solidarite, v ktorého zmysle sa maďarská diaspóra stala súčasťou
jednotného maďarského národa.194
Karta Maďara a otázka dvojitého občianstva zostávajú spornou oblasťou v
slovensko-maďarských vzťahoch, niektoré ustanovenia novej ústavy týkajúce sa
maďarskej menšiny v zahraničí tiež kritizovala Benátska komisia. „Rozšírenie
volebného práva na občanov v susedných štátoch s najväčšou pravdepodobnosťou
povedie k ďalšiemu napätiu v slovensko-maďarských vzťahoch a zároveň k zahriatiu
politickej atmosféry na Slovensku. Hlasovanie rodákov zo zahraničia môže rovnako
skomplikovať vzťahy Maďarska s inými susedmi, u ktorých žijú početné skupiny
maďarského obyvateľstva. Tieto štáty maďarské predpisy o občianstve oficiálne
nekritizovali (napr. preto, že uplatňujú podobné riešenia vo vzťahu ku svojim rodákom
v zahraničí), prinajmenšom aj v Rumunsku sú aktivity, ktoré nesú charakter

193 Tamtiež,

s. 552 – 553; Zenderowski, Bajda, s. 446.
Olszewski, s. 535.
194 Tamtiež, s. 555.
193 Héjj,
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„prekonania“ Trianonskej zmluvy, používané vo vnútornom politickom boji a môžu
hádzať tieň na v posledných rokoch sa dobre rozvíjajúce rumunsko-maďarské
vzťahy.195
3.3.3. Ochrana práv menšín vo svetle vnútorného práva.
Vo svetle prvého článku zákona CLXXIX o národnostných menšinách z roku
2011 je „národnosť každá národná skupina obývajúca územie Maďarska minimálne
100 rokov, ktorá je početne menšinou >medzi obyvateľmi štátu<, ktorého členovia sú
občanmi Maďarska s odlišným jazykom, kultúrou a tradíciou, majúci pocit
spoločenstva a túžiaci ho kultivovať“.196 V prílohe sú vymenované národnosti:
bulharská, chorvátska, cigánska (rómska), grécka, nemecká, arménska, poľská,
rumunská, rusínska, srbská, slovenská, slovinská, ukrajinská. Tento dokument tiež
tvorí „základ organizácie samospráv národnostných menšín“.197
Zákon z roku 2011 nahradil, a čiastočne zopakoval ustanovenie, zákon LXXVII
o právach národnostných a etnických menšín prijatý Národným zhromaždením v roku
1993. Stojí za to uviesť jeho ustanovenie na ilustráciu legislatívy v oblasti ochrany
národnostných a etnických menšín v Maďarsku a zároveň ako signalizáciu sporných
bodov, ktoré aj napriek zmluvnej dohode dodnes vyvolávajú isté emócie.198
V zmysle znenia zákona z roku 1993 medzi menšiny patrí každý občan
Maďarska, ktorý je členom etnickej alebo národnostnej skupiny obývajúcej Maďarsko
minimálne 100 rokov; takáto skupina musí byť početne menšia vo vzťahu k
titulárnemu národu, vedomá si jej odlišujúceho jazyka, kultúry, tradícií a tiež záujmu o
ich zdôrazňovanie a ochranu. Zákon vylúčil z katalógu menšín utečencov, imigrantov,
osadníkov a osoby bez štátnej príslušnosti, zakazoval zavádzanie asimilačnej politiky
a všetku diskrimináciu, škodlivé zmeny v národnostných vzťahoch (štát sa zaviazal
zabraňovať takýmto tendenciám na medzinárodnej aréne a toto ustanovenie malo
chrániť, naznačením obojstrannosti, práva Maďarov v susedných štátoch), prenasle-

M. Gniazdowski, A. Sadecki, Konstytucja nowych Węgier – implikacje krajowe i regionalne, podľa
https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/komentarze-osw/2011-07-29/konstytucja-nowych-wegierimplikacje-krajowe-i-regionalne [05.04.2017]
196 Héjj, Olszewski, s. 533 – 534.
197 Tamtiež, s. 535.
198 Węgrzyn-Odzioba, s. 119 – 120.
195
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dovanie a vysídľovanie. Zohľadňoval práva menšín v správnych úkonoch a
garantoval ich v súkromnej sfére, čím zrovnal etniká vo verejných právach.
Umožňoval zakladanie politických strán a organizácií a v paragrafe 42 definoval
jazyky menšín: bulharčinu, chorvátčinu, cigánčinu (romani a beas), gréčtinu,
nemčinu, arménčinu, poľštinu, rumunčinu, ruštinu, srbčinu, slovenčinu, slovinčinu,
ukrajinčinu.199
V prípade štátov strednej a východnej Európy je zaujímavé a unikátne, že
zákon ustanovil lokálneho ombudsmana menšín a jeho kompetencie a Národnému
zhromaždeniu ukladal voľbu ombudsmana práv národnostných a etnických menšín.
Jeho kandidatúru oznamoval prezident po konzultáciách s národnými samosprávami
alebo s registrovaným orgánom zastupujúcim záujmy menšín.
Zákon z roku 2011 umožňoval v obciach obývaných deklarovaným
minimálnym počtom tridsiatich obyvateľov patriacich k jednej z trinástich oficiálnych
menšín predstavovať ich kandidátov do mestských a obecných rád za preferenčných
podmienok. Štát sa tiež zaviazal podporovať všetky iniciatívy majúce za cieľ
uchovanie kultúrneho dedičstva menšiny, zaručuje právo na ochranu jazyka a kultúry
a na používanie geografických názvov a vlastných mien v národných jazykoch. 200
Zákon z roku 1993 dal základ pre menovanie parlamentárneho ombudsmana
práv národných menšín, ktorého kompetencie v roku 2011 prevzal ombudsman
základných práv pre obranu práv národných menšín, ktorý je zároveň jedným zo
zástupcov ombudsmana základných práv. Ústavou určení zástupcovia ombudsmana
„jednajú v prospech ochrany práv budúcich generácií a v Maďarsku žijúcich
národnostných menšín“.201 Zároveň bol, v zmysle nového zásadného zákona,
menovaný komisár pre záležitosti menšín.
Ako píšu bádatelia národnostnej problematiky v Maďarsku, „zásadný vplyv na
charakter vnútornej etnickej politiky Maďarska má Ministerstvo ľudských zdrojov
venujúcich sa záležitostiam národností od roku 2010“ (ministerstvo označované ako
superrezort vzniknuté spojením Ministerstva vzdelávania a kultúry, Ministerstva
zdravia a Ministerstva práce a sociálnych vecí), v ktorého rámci pôsobí tajomník pre
náboženstvá, národnosti a občiansku spoločnosť (v jeho čele stojí úradník na úrovni

199 Héjj,

Olszewski, s. 554.
Tamtiež, s. 554 – 555.
201 Tamtiež, s. 556.
200

71

štátneho tajomníka). Záležitostiam Maďarov žijúcich mimo hranice štátu sa venuje
tajomník pre národnú politiku pôsobiaci v rámci Ministerstva verejnej správy. 202
Okrem početných výskumných a univerzitných inštitúcií, štátnych a nezávislých
(napr. budapeštiansky Tarki Institut),203 sa národnostným záležitostiam venuje
Výskumný ústav národnej politiky, svojho druhu think tank, dodávajúci vedecké
základy, navrhujúci riešenia politickým rozhodovateľom a integrujúcim výskumy.
Najdôležitejším dokumentom určujúcim súčasný stav menšín je článok XXIX
maďarskej ústavy schválenej 18. apríla 2011 a zverejnený v zbierke zákonov
25. apríla.204 Tvrdí sa v ňom, že: „národnosti žijúce v Maďarsku spoločne tvoria štát.
Každý maďarský občan, nezávisle na národnostnej prináležitosti, má právo slobodne
vyjadrovať a uchovávať si svoju identitu. Národy žijúce v Maďarsku majú právo
používať materský jazyk, používať vo vlastnom jazyku individuálne a kolektívne
názvy, kultivovať vlastnú kultúru a na vzdelávanie v materskom jazyku“.205
Nemožno poprieť, že i v Maďarsku v dobe obrodzujúceho sa nacionalizmu
dochádza ku konfliktom a sporom, aj keď podľa všeobecnej mienky celkovo 13
oficiálnych národnostných menšín v Maďarsku pôsobí za dobrých a veľmi dobrých
právnych a finančných podmienok a niektoré právne riešenia, ako inštitúcie
ombudsmana pre záležitosti menšín, môžu byť považované za ukážkové. Maďarsko
bolo jedným z prvých štátov v strednej a východnej Európe, ktoré upravili právne
postavenie menšín v súlade s medzinárodnými štandardami a dokonca ich predbehli.
Žiadny iný štát skutočne neprijal tak široko ponímanú politiku ochrany menšín. 206
Maďarsko okrem orgánov venujúcich sa menšinám pôsobiacim pri vláde
vytvorilo tiež samostatné národné orgány pre záležitosti rovnosti: Úrad pre záležitosti
rovnakého prístupu a úrad Komisára parlamentu pre záležitosti menšín. Úrad pre
rovnaký prístup sa venuje záležitostiam týkajúcim sa diskriminácie z ohľadov
prekračujúcich legislatívu Európskej únie (napr. s ohľadom na jazyk, politickú
202 Tamtiež,

s. 557.

203 http://www.tarki.hu/en/

[05.05.2017]
http://www.kormany.hu/download/e/02/00000/The%20New%20Fundamental%20Law%20of%20Hu
ngary.pdf
205 Tamtiež, v prekl. do poľštiny podľa: Konstytucja Węgier, prel. J. Snopek, Warszawa 2012 (passim).
206 S. Maksimiec, Mniejszości narodowe i etniczne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej
po przystąpieniu do Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s. 109, 110.
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príslušnosť, zdravotný stav alebo finančné postavenie), komisár sa venuje
záležitostiam týkajúcim sa diskriminácie s ohľadom na národný a etnický pôvod. 207
Menšiny v Maďarsku majú vlastné médiá (vrátane IV. maďarského rozhlasu),
vláda v rámci možností podporuje miestne iniciatívy, dotuje výstavbu škôl a
kultúrnych centier, v parlamente zasadá 13 ombudsmanov starajúcich sa o záujmy
svojich komunít. No jednako národnostná politika Maďarska má predovšetkým
vonkajší rozmer, zameraný na maďarské skupiny v susedných štátoch a vnútorné
záležitosti sú až druhé v poradí. Mnohé úpravy v ústave a zákone o menšinách boli
prijaté s ohľadom na maďarskú menšinu zotrvávajúcu mimo hranice štátu, „právo na
tvorbu miestnej a národnej samosprávy menšín a spektakulárne právo používania
jazyka menšín v parlamente boli schválené s myšlienkou na vzájomnosť – pridelenie
podobných práv maďarskej menšine v susedných štátoch“. 208 Zachádzanie s
menšinami v Maďarsku je teda funkciou štátnej politiky voči Maďarom v susedných
štátoch, v ktorej sa stále veľmi silne ozýva ozvena Trianonu.

Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008, Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, s. 35.
208 Tamtiež, s. 111.
207
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3.4. Právne postavenie národnostných menšín v Rakúsku.
3.4.1.

Ochrana práv menšín vyplývajúca z medzinárodného a európskeho práva.
Rakúsko je stranou všeobecných zmlúv a medzinárodných vyhlásení, ktoré sa

priamo alebo nepriamo vzťahujú k ľudským právam a problematike menšín. Tieto
dokumenty sú právne a politicky záväzné. Sú to: Všeobecná deklarácia ľudských
práv prijatá OSN a väčšinou štátov ako Medzinárodná charta ľudských práv v roku
1948 (v jej rámci bolo prijatých 5 dokumentov, vrátane dokumentu nazvaného „Osud
menšiny), následne Dohovor o boji proti diskriminácii v oblasti vzdelávania UNESCO
(1960), Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
(1966), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach OSN (1966),
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach OSN (1966),
Deklarácia práv osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a
jazykovým menšinám (1992).209
Na regionálnej úrovni, v rámci Rady Európy a KBSE/OBSE, je Rakúsko tiež
signatárom celého radu medzinárodných zmlúv a vyhlásení. Sú to Konferencia o
bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 (od roku 1994 OBSE), Dohovor o
ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950), Dokument kodanského
zasadania konferencie o ľudskej dimenzii KBSE (1990), Európsky dohovor na
ochranu menšín tzv. Benátska komisia (1991), Európska charta regionálnych alebo
menšinových jazykov (1992), Viedenská deklarácia (1993).210 Republika je tiež
signatárom Rámcového dohovoru na ochranu národnostných menšín (1995), ktorý
začal platiť v roku 1998.211
Za zmienku stojí, že v rezolúcii č. 1205 Parlamentného zhromaždenia
Európskej rady: „Vydrancované židovské kultúrne statky“ z novembra 1999 bolo
zdôraznené, že niektoré štáty (Rakúsko a Francúzsko) „učinili správne kroky týmto
smerom“.212

209 http://www.austria.org/minority-rights/

[11.03.2017]

210 Tamtiež.
211 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures
212 http://www.lootedartcommission.com/council-of-europe

[11. 3. 2011]

[11.03.2017]
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3.4.2. Ochrana menšín vyplývajúca z bilaterálnych aktov.
Rakúsko uzatvorilo bilaterálne zmluvy napr. so susednými štátmi, aj keď sa
týkajú predovšetkým investičných otázok alebo zamedzeniu dvojitému zdaneniu.
Nižšie uvedené akty vnútorného práva zaručujú práva uznaným národnostným
menšinám. Ešte pred druhou svetovou vojnou republika zaisťovala špeciálne
postavenie

Čechom

a

Slovákom

na

základe

dvojstranných

zmlúv

s

Československom (zmluva z Brna, 1920), Slovinci a Chorváti sú špeciálne uvedení v
čl. 7 Rakúskej štátnej zmluvy z roku 1955.
Rakúske spolkové krajiny (Bundesländer) majú v oblasti zahraničných
kontaktov

značnú

samostatnosť.

Prevažujú

kontakty

s

partnermi

zo

západoeurópskych krajín, veľkému záujmu miestnych komunít sa tešia tiež kontakty
s partnermi zo susedných štátov, ktorí v roku 2004 vstúpili do Európskej únie: Českej
republiky, Slovenska, Maďarska a Slovinska, aj keď mestá a obce napr. v Štajersku
majú mnoho partnerov v Poľsku.213
3.4.3. Ochrana práv menšín vo svetle vnútorného práva.
V Rakúsku platí systém koncesovania národnostných menšín, ktoré sú
označované ako národnostné skupiny (Volksgruppe). To vyplýva z ustanovení
„zákona o právnom postavení národnostných skupín v Rakúsku (zákon o
národnostných skupinách“ z roku 1976. Rozlišovacím kritériom nie je deklarovaná
národnosť alebo prináležitosť do danej skupiny, ale používanie jazyka v rodinnom
kruhu a medzi priateľmi. Na tomto základe sa rozlišuje 6 skupín: Slovinci, Chorváti,
Česi, Slováci, Maďari a Rómovia (tí poslední boli za samostatnú národnostnú
skupinu uznaní v roku 1993).214 Rozdelenie menšín v Rakúsku prebieha pozdĺž línie
uznanej menšiny (anerkannte Minderheiten) a neuznanej menšiny (unanerkannte
Minderheiten) a toto rozdelenie zodpovedá rozdeleniu na autochtónne a novo
prichádzajúce. Najvážnejšími kandidátmi na zaradenie do prvej skupiny sú Poliaci,
Turci a Srbi.215
Etnickú politiku a práva menšín zaručuje tiež Federálna ústava Rakúskej
republiky z roku 1920, naposledy zmenená zákonom z 28. júna 2002.
213 http://www.wieden.msz.gov.pl/pl/wspolpraca_dwustronna/polsko_austriacka_wspolpraca_regional

na/ [04.05.2017]
214 Janusz, Ochrona praw mniejszości narodowych w Europie, s. 109 – 110.
215 E. Godlewska, Kwestia dwujęzycznych tablic o charakterze topograficznym w Republice Austrii –
prawo oraz jego realizacja [in:] Mniejszości narodowe w państwach Unii Europejskiej. Stan prawny i
faktyczny, s. 63 – 64.
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Článok 8 všeobecnej časti ústavy vraví, že „(1) Nemčina je, bez narušeniapráv
priznaných vo federálnych zákonoch jazykom národnostných menšín, štátny jazyk
republiky; (2) Republika (federácia, krajina a obce) uznáva svoju jazykovú a kultúrnu
rôznorodosť, ktorá sa prejavuje v existencii autochtónnych národnostných skupín.
Jazyk, kultúru, existenciu a trvanie týchto národnostných skupín je nutné ctiť,
zachovávať a podporovať“.216
Úrad ombudsmana pre záležitosti rovného prístupu je národný orgán pre
záležitosti rovnosti. Zvláštni ombudsmani sa venujú otázkam diskriminácie s ohľadom
na etnický pôvod, náboženstvo alebo presvedčenie, vek a sexuálnu orientáciu na
pracovisku a otázkam diskriminácie s ohľadom na etnický pôvod mimo pracovisko. 217
Aj keď Rakúsko patrí medzi tie štáty, kde existuje možnosť používania
dvojitého názvoslovia, v praxi je toto právo obmedzené na niekoľko národností a je
územne limitované. V tomto prípade sa to týka Slovincov, Chorvátov a Maďarov a
rakúskeho Korutánska a Burgenlandu, pričom v prvom z uvedených krajín boli
najväčšie problémy s vymáhaním jazykových práv. V súčasnosti, cez spory, ktoré sa
dostali pred súd, je presiahnutie 10 percentnej hranice dostatočné na uznanie danej
obce za z národnostného hľadiska zmiešané územie a preto tu musia byť
umiestnené dvojjazyčné nápisy topografického charakteru. 218 Na európske štandardy
je požiadavka 10 % pomerne nízka (napr. na Slovensku a v Poľsku platí klauzula 20
%), avšak v Korutánsku nebola vec ešte uzatvorená a nie vo všetkých obciach sa
objavili nápisy v slovinčine.219

Konstytucja Austrii, prel. P. Czarny, B. Naleziński, Warszawa 2004, podľa:
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/austria.html
217 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008, Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, s. 33.
218 Godlewska, Kwestia dwujęzycznych tablic, s. 65 – 67.
219 Tamtiež, s. 70 – 71.
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3.5. Právne postavenie národnostných menšín v Belgicku.
3.5.1.

Ochrana práv menšín vyplývajúca z medzinárodného a európskeho práva.
Belgicko je stranou všeobecných zmlúv a medzinárodných vyhlásení, ktoré sa

priamo alebo nepriamo vzťahujú k ľudským právam a problematike menšín. Tieto
dokumenty sú právne a politicky záväzné. Sú to: Všeobecná deklarácia ľudských
práv prijatá OSN a väčšinou štátov ako Medzinárodná charta ľudských práv v roku
1948 (v jej rámci bolo prijatých 5 dokumentov, vrátane dokumentu nazvaného „Osud
menšiny), následne Dohovor o boji proti diskriminácii v oblasti vzdelávania UNESCO
(1960), Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
(1966), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach OSN (1966),
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach OSN (1966),
Deklarácia práv osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a
jazykovým menšinám (1992).220
Na regionálnej úrovni, v rámci Rady Európy a KBSE/OBSE, je Belgicko
signatárom mnohých medzinárodných zmlúv a vyhlásení.221 Sú to Konferencia o
bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 (od roku 1994 OBSE), Dohovor o
ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950, v Belgicku ratifikovaná v roku
1955),222 Európsky dohovor na ochranu menšín tzv. Benátska komisia (1991).
Belgicko, štát Flámov, Valónov a nemeckojazyčného obyvateľstva (neexistuje v
etnických kategóriách definovaný belgický národ), nepodpísalo Európsku chartu
regionálnych alebo menšinových jazykov z roku 1992.223 Belgické kráľovstvo je
signatárom Viedenskej deklarácie (1993),224 a tiež Rámcového dohovoru na ochranu
národnostných menšín z roku 1995 (Belgickom podpísaná v roku 2001), ktorá ale
ešte doteraz nebola ratifikovaná a uvedené do života.225

220 http://newyorkun.diplomatie.belgium.be/

[11.03.2017]

221 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/belgium_pl

[11.03.2017]

222 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf
223 http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/148/signatures?p_au

th=RWhqxcBH [11.03.2011]
224 http://www.coe.int/t/dcr/summit/decl_vienne_pl.asp
225 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [11. 3. 2011]
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3.5.2. Ochrana menšín vyplývajúca z bilaterálnych aktov.
Po druhej svetovej vojne boli, s ohľadom na nedostatok pracovných zmlúv v
priemysle, naberaní pracovníci zo zahraničia. Príliv zamestnancov okrem zmlúv
zamestnanec-zamestnávateľ upravovali medzivládne bilaterálne zmluvy. Značná
časť vtedy prichádzajúcich robotníkov sa v Belgicku natrvalo usadila. Okolo 25 perc.
obyvateľov Belgicka nemá belgické korene a 10 perc. z nich sú imigranti. 226 Aktuálne
platné bilaterálne zmluvy sa týkajú predovšetkým obchodu a investícií. Všeobecne
nemajú priamy vplyv na etnickú politiku tohto štátu a situáciu jeho obyvateľov
nehovoriacich po flámsky, valónsky alebo po nemecky (jazyk spoločenstva).
Napríklad Poľsko – napriek tomu, že sa počet osôb poľského pôvodu v
Belgicku odhaduje na viac než 120 tis., rozvíja sa regionálna spolupráca a Belgicko
je roky významným obchodným partnerom Poľska, nie sú otázky postavenia poľskej
menšiny v tomto štáte predmetom bilaterálnych vzťahov na štátnej úrovni. 227 Vyplýva
to zo skutočnosti, že sa vo federálnej legislatíve nepoužíva pojem etnická alebo
národnostná menšina a ústava všetkým občanom zaručuje využívanie práv a slobôd
bez akejkoľvek diskriminácie.
3.5.3. Ochrana práv menšín vo svetle vnútorného práva.
Obyvatelia Belgicka sa delia na dve etnické skupiny, používajúce variant
holandčiny (flámčinu) a francúzštiny (valónčinu). Netvoria teda jednu národnosť: sú
to germánski Flámi a románski Valóni, okrem toho existuje skupina používajúca
nemecký jazyk čítajúca niekoľko desiatok tisíc osôb. Imigranti všeobecne používajú
materské jazyky (najpočetnejší: arabčina). Ústava Belgicka vraví, že Belgičania si sú
rovní pred zákonom, využívanie nim priznaných práv a slobôd je zaistené bez
akejkoľvek diskriminácie; zaručuje sa sloboda náboženského kultu a jeho verejného
praktikovania. Spoločnosť zaisťuje vyučovanie neutrálne z hľadiska svetonázoru,
všetci žiaci podliehajúci povinnej školskej dochádzke majú právo na náboženskú
alebo etickú výchovu na náklady spoločnosti.228

226 http://uniaeuropejska.org/belgia-krajem-imigrantow/

[11.03.2017]

227 http://www.msz.gov.pl/pl/polityka_zagraniczna/europa/stosunki_z_panstwami_europy/belgia;jses

sionid=96EB83655F59795FD3AE55B2FCC8DEC7.cms2 [04.05.2017]
228
Konstytucja
Belgii,
prel.
W.
Skrzydło,
Warszawa
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/belgia.html

1996,

podľa:
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Belgická federálna legislatíva nepozná pojem etnická alebo národnostná
menšina. Druhý oddiel ústavy nazvaný „Belgičania a ich práva“ určuje základné
pravidlá občianskych práv a slobôd, ktoré zahŕňajú: rovnosť pred zákonom, zákaz
štátneho rozlišovania, právo na prístup k občianskym a vojenským postaveniam (so
zákonnými výnimkami), zákaz diskriminácie vo využívaní práv a slobôd (tu je „zvlášť“
zdôraznený zákaz diskriminácie ideologických a filozofických menšín). Absencia
jednoznačného rozvinutia a spresnenia týchto práv „umožňuje širokú interpretáciu
ustanovení všetkých zákonov a medzinárodných a európskych konvencií vo vzťahu k
ústave“.229
Orgánom venujúcim sa otázkam rovnosti napr. v zmysle smerníc o rovnosti
Európskej komisie je Národné centrum rovnakých príležitostí a potierania rasizmu.
Čo sa kompetencií centra týka, môže hnať záležitosti na súd, jeho mandát bol
rozšírený o záležitosti spojené s migráciou, obchodom s ľuďmi, chudobou a
diskrimináciou z iných príčin, než je rasový pôvod.230

229 http://www.psz.pl/168-archiwum/marta-pachocka-w-jednosci-sila-czyli-system-konstytucyjny-

krolestwa-belgii [12.03.2017]
230 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008, Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, s. 33.
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3.6. Právne postavenie národnostných menšín v Španielsku.
3.6.1.

Ochrana práv menšín vyplývajúca z medzinárodného a európskeho práva.
Španielsko je stranou všeobecných zmlúv a medzinárodných vyhlásení, ktoré

sa priamo alebo nepriamo vzťahujú k ľudským právam a problematike menšín. Tieto
dokumenty sú právne a politicky záväzné.231 Sú to: Všeobecná deklarácia ľudských
práv prijatá OSN a väčšinou štátov ako Medzinárodná charta ľudských práv v roku
1948 (v jej rámci bolo prijatých 5 dokumentov, vrátane dokumentu nazvaného „Osud
menšiny), následne Dohovor o boji proti diskriminácii v oblasti vzdelávania UNESCO
(1960), Medzinárodný dohovor o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie
(1966), Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach OSN (1966),
Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach OSN (1966),
Deklarácia práv osôb patriacich k národnostným alebo etnickým, náboženským a
jazykovým menšinám (1992).232
Na regionálnej úrovni, v rámci Rady Európy a KBSE/OBSE, je Španielske
kráľovstvo signatárom mnohých medzinárodných zmlúv a vyhlásení. 233 Sú to
Konferencia o bezpečnosti a spolupráci v Európe z roku 1975 (od roku 1994 OBSE),
Dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd (1950, v Belgicku ratifikovaný
v roku 1955),234 Európsky dohovor na ochranu menšín tzv. Benátska komisia (1991).
Štát je signatárom Európskej charty regionálnych alebo menšinových jazykov z roku
1992,235 Viedenskej deklarácie (1993)236 a tiež stranou Rámcového dohovoru na
ochranu národnostných menšín (1995).237
Z druhej strany, ako sa zdá, španielske úrady zotrvávajú na stanovisku, že na
ich území neexistuje problém etnických menšín a tento pohľad bol vyjadrený
231 Článok

10 bod 2 ústavy z roku 1978 vraví: „Normy vzťahujúce sa k základným právam a slobodám,
ktoré ústava uznáva, sú interpretované v súlade so Všeobecnou deklaráciou ľudských práv a
Španielskom ratifikovanými medzinárodnými zmluvami týkajúcimi sa týchto záležitostí“. Konstytucja
Hiszpanii
z
27
grudnia
1978,
prel.
T.
Mołdawia,
Warszawa
1993,
podľa:
http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017]
232 Obsah dokumentov v poľštine: http://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/akty-prawne?tid=
All&page=2 [24.03.2017]
233 https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/spain_pl [24.03.2017]
234 http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_POL.pdf
235 http://www.coe.int/en/web/conventions/search-on-treaties/-/conventions/treaty/148/signatures?p_au
th=RWhqxc BH [11.03.2017]
236 http://www.coe.int/t/dcr/summit/decl_vienne_pl.asp [23.03.2017]
237 http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/157/signatures [11.03.2017]
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na fóre OBSE, keď Španielsko odmietalo vytvorenie postu Vysokého komisára pre
národnostné menšiny.238 Ide o výsledok snahy o zachovanie celistvosti a jednoty
štátu tvárou v tvár silným separatistickým tendenciám niektorých regiónov, aj keď
nepanujú problémy s akceptáciou odlišnosti regiónov, z ktorých si niektoré užívajú
autonómne postavenie.
3.6.2. Ochrana menšín vyplývajúca z bilaterálnych aktov.
Španielsko podpísalo celý rad dvojstranných zmlúv, aj keď ochrany menšín sa
môže týkať, a to len nepriamo, iba ustanovenie ústavy (čl. 11 bod 3) hovoriace, že
štát „môže uzatvárať zmluvy o dvojitom občianstve s iberoamerickými krajinami alebo
s tými, ktoré so Španielskom spojili alebo spájajú zvláštne väzby. V tých istých
krajinách, aj keď by vo vzťahu k svojim občanom neuznávali takéto právo podľa
pravidla vzájomnosti, sa Španieli môžu naturalizovať, bez toho aby stratili svoje
pôvodné občianstvo“.239
3.6.3. Ochrana práv menšín vo svetle vnútorného práva.
Postavenie menšín v Španielsku je veľmi zložité; okrem regionálnych
autonómnych spoločenstiev, z ktorých najväčšie predstavujú Katalánci a Baskovia,
existujú regióny majúce vlastné štatúty, vlády a parlamenty, avšak nemajúce
suverénne práva, v španielskej ústave sa nehovorí o autonómii iných národností. 240
Tabuľka nižšie zobrazuje kompetencie autonómnych spoločenstiev a štátu.

A. Antczak, Kształtowanie się tożsamości narodowej wspólnot autonomicznych w Hiszpanii,
Warszawa 2008, s. 80.
239 Konstytucja Hiszpanii, podľa: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017]
240 http://www.eesti.pl/prawa-mniejszosci-narodowych-w-estonii-i-innych-krajach-europejskich-12004.
html [24.03.2017]
238
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Tab. Druhy kompetencií autonómnych spoločenstiev v Španielsku a štátu.
Vlastné
kompetencie
štátu
národnosť,
migrácia, emigrácia,
cudzinci, právo na
azyl
medzinárodné
vzťahy, obrana
ozbrojené sily

a

Kompetencie
autonómnych
spoločenstiev
organizácia
samosprávnych
inštitúcií
územné
plánovanie,
urbanistika
a
bytové záležitosti

colný systém, tarifný
systém, zahraničný
obchod

hospodárstvo
chovateľstvo,
rybolov

menový
systém,
devízový
systém,
výmena,
konvertibilita

cestná,
železničná,
linková doprava,
ktorých
celá
trasa
prebieha
územím
spoločenstva

základy úverového
a
bankového
systému a poistenia
vonkajšia ochrana
zdravia, základy a
všeobecná
koordinácia
zdravotnej
starostlivosti
legislatíva týkajúca
sa liečiv
železnice
a
pozemná doprava
(linky prebiehajúce
územím viac než
jedného
spoločenstva),
všeobecné
dopravné predpisy,
cestná premávka a
dopravné
prostriedky
s
motorovým
pohonom

a

Spoločné
kompetencie

Konkurenčné
kompetencie

Nedefinované
kompetencie

pracovná
legislatíva

základy
a
koordinácia
všeobecného
podnikateľského
plánovania

kultúra

obchodná
penitenciárna
legislatíva

a

právne predpisy o
farmaceutických
výrobkoch

verejný
poriadok

vzdelávanie,

autonómna
televízia

miestny režim,

verejné podniky

zdravotníctvo

núdzové
prístavy,
prístavy,
športová letiská a
všetky iné, ktoré
sa
nevenujú
obchodnej
činnosti

legislatíva
týkajúca
sa
duševného
a
priemyselného
vlastníctva

úvery a sporiteľne
verejná správa a
úradníci
ochrana
životného
prostredia
komunikačné
prostriedky

múzeá, knižnice,
hudobné
konzervatóriá
dôležité
pre
spoločenstvo
podpora,
propagácia
organizácia
turistiky

a

sociálna
podpora, obchod
priemysel

ochrana
španielskeho
kultúrneho
a
umeleckého
dedičstva
a
pomníkov, múzeá,
knižnice,
štátne
archívy

Zdroj: A. Sroka, Hiszpańska droga do federalizmu, Wrocław 2008, s. 164.
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Ako vyplýva z tabuľky vyššie, existujú oblasti, v ktorých sa kompetencie štátu
prekrývajú s kompetenciami spoločenstiev. Týkajú sa predovšetkým kultúrneho
dedičstva, pričom všeobecné záležitosti týkajúce sa cudzincov ležia v kompetencii
štátu, vzdelávanie v kompetencii spoločenstiev, aj keď musia dodržiavať všeobecné
pravidlá, napr. vyučovanie kastílskeho jazyka (ktorému sa častejšie vraví španielčina)
uznávaného na základe ústavy za úradný.
Obyvatelia krajiny sa delia na etnické skupiny (podľa etnických kritérií v
zásade neexistuje španielska národnosť – väčšina obyvateľov sú Kastílci)
používajúce rôzne, aj keď väčšinou navzájom príbuzné, varianty jazyka (kastílčinou,
všeobecne označovanoú ako španielčina, hovorí okolo 75 % obyvateľov). V ústave
(čl. 3) je ale uvedené:
1. Kastílčina je španielsky úradný jazyk štátu. Všetci Španieli majú povinnosť poznať ju a právo ju
používať.
2. Ostatné španielske jazyky sú tiež úradnými jazykmi v príslušných autonómnych
spoločenstvách, v súlade s ich statusom.
3. Bohatstvo rôznych jazykových variantov Španielska je kultúrne dedičstvo, ktoré je
predmetom zvláštnej úcty a zvláštnej ochrany.241

Úrady síce nechcú alebo sa obávajú reakcie na prípadné obmedzenia
autonómnych vlastností, ale chcú udržať jednotu štátu. V ústave je zdôraznené
pravidlo nerozlučiteľnosti a nedeliteľnosti španielskeho národa: v čl. 2 je reč o
„nerozlučiteľnej jednote španielskeho národa, spoločnej a nedeliteľnej vlasti všetkých
Španielov a tiež [ústava – KZ] uznáva a zaisťuje právo na autonómiu ho tvoriacich
národností a regiónov a solidaritu medzi všetkými“.242 Ústava vytyčuje všeobecné
základy činnosti regiónov a, v závislosti na postavení určujúcom rozsah autonómie,
sa môže samostatnosť jednotlivých regiónov od seba líšiť. Autonómnych regiónov v
súčasnosti v Španielsku existuje 17, štátna politika v otázke ich samostatnosti je
vedená dvoma spôsobmi.243 Široké postavenie autonómie regiónov pripúšťajúca
ústava platná od roku 1978 v čl. 2 hovorí o španielskom národe a iných

241 Konstytucja

Hiszpanii, podľa: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017]

242 Tamtiež.
243 http://countrystudies.us/spain/78.htm

[24.03.2017]
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národnostiach, nikdy ich ale neoznačuje za menšiny.244 Skupiny, ako sú Galicijci,
Baskovia alebo Katalánci, silne spojení so svojim regiónom, sa nedomáhajú
postavenia menšiny, pretože sú väčšinou presvedčení, že im to uľahčí realizáciu čím
ďalej tým viac siahajúcich autonómnych požiadaviek alebo, v extrémnych prípadoch,
založenie vlastného štátu.
Ústava z roku 1978 uznávala existenciu autonómnych spoločenstiev vedľa
národných centrálnych úradov, ale samé spoločenstvá mali rozhodovať o autonómii,
jej rozsahu a názve.245 Ústava avšak zmieňuje nadradenosť štátnej legislatívy nad
legislatívou jednotlivých spoločenstiev a iba tie záležitosti, ktoré nespadajú do
výhradnej kompetencie štátnych úradov, môžu byť riešené úradmi spoločenstiev
(nezávisle na autonómii regiónov funguje systém miestnej samosprávy).246
Otázky menšín sa môže týkať niekoľko článkov ústavy, avšak ani v nich sa
nepoužíva termín etnická alebo národnostná menšina. Článok 14 ústavy vraví, že
„Španieli si sú pred zákonom rovní. Nie je prípustná akákoľvek diskriminácia z
dôvodu pôvodu, rasy, pohlavia, náboženstva, názorov alebo akýchkoľvek iných
osobných alebo spoločenských podmienok alebo okolností“.247 Zmienka o pôvode
neupresňuje, či ide o etnický pôvod alebo o spoločenské postavenie.
V čl. 16 oddielu „O základných právach a verejných slobodách“ príslušne tvrdí,
že „jednotlivcom a komunitám“ sa zaisťuje „sloboda v oblasti ideológie, náboženstva
a kultu“, používanie týchto slobôd „podlieha len takým obmedzeniam, ktoré sú
nevyhnutné na udržanie verejného poriadku chráneného zákonom“ a že „nikto
nemôže byť nútený podávať vyhlásenia týkajúce sa jeho ideológie, náboženstva
alebo svojich presvedčení“.248 V bode 3 tohto článku je tiež vyhradené, že „žiadne
vyznanie

nemá

štátny

charakter.

Verejné

úrady

zohľadňujú

náboženské

presvedčenie španielskej spoločnosti a udržujú z toho vyplývajúce vzťahy spolupráce
s katolíckou cirkvou a s ostatnými vyznaniami“.249 Toto ustanovenie, v ktorom je silne
zdôraznená náboženská sloboda, a hneď potom je menom uvedená len katolícka
cirkev, je výsledkom komplikovanej španielskej histórie, časov republiky
244 Antczak,

s. 81.
Piecuch, Hiszpania w Unii Europejskiej: aspekt rozwoju regionalnego, Warszawa 2004, s. 72.
246 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/Hiszpania-Ustroj-polityczny;4574247.html [24.03.2017]
247 Konstytucja Hiszpanii, podľa: http://libr.sejm.gov.pl/tek01/txt/konst/hiszpania.html [24.03.2017]
248 Tamtiež.
249 Tamtiež.
245 J.
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a občianskej vojny a režimu generála Franca. V čl. 139 potom čítame, že „všetci
Španieli majú rovnaké práva a povinnosti na celom území štátu“.250
K etnickým národnostným otázkam sa vyjadruje trestný zákonník, ktorý
stanovuje tresty za trestné činy nielen s náboženským, ale aj s rasovým, etnickým
alebo národnostným pozadím. Predpokladá tiež tresty za podnecovanie nenávisti a
zločinov nielen s náboženským, ale tiež s národnostným a etnickým pozadím, z
dôvodu antisemitizmu atď. Tiež postavenie v zamestnaní zakazuje akúkoľvek
diskrimináciu z vyššie uvedených dôvodov, podobne ako s ohľadom na pohlavie,
hendikep a invaliditu, sexuálnu orientáciu, vyznávané názory a ideológiu. 251
Okrem toho pôsobia Rady pre záležitosti propagácie rovného prístupu a
potierania diskriminácie s ohľadom na rasový alebo etnický pôvod a Národná rada
pre záležitosti hendikepovaných osôb. Rada pre propagáciu riadi aktivity podporujúce
propagáciu pravidlá rovného prístupu a potierania diskriminácie s ohľadom na rasový
alebo etnický pôvod vo sfére zamestnanosti a mimo nej.252
Situácia menšín v Španielsku je teda veľmi komplikovaná. Aj keď zákonník
práce a trestný zákonník stanovuje postih a tresty za zločiny s národnostným alebo
etnickým pozadím alebo za diskrimináciu z takýchto dôvodov, nie je záležitostiam
etnických menšín v ústave a celoštátnych zákonoch venované príliš miesto,
nepoužíva sa pojem národnostná menšina a zároveň je zaistené široké postavenie
regionálnych autonómnych spoločenstiev (ktoré si toto označenie všeobecne
nevynucujú a majú skôr záujem o udržanie alebo rozšírenie svojej autonómie, než o
priznanie špeciálnych práv v rámci celošpanielskej legislatívy). V tejto situácii zostáva
postavenie etnických menšín na všeobecnej úrovni v gescii legislatívy spoločenstva,
v ktorom sú zaistené základné práva a slobody, ktorých tvorcovia sa avšak tiež
vyhýbajú definovaniu pojmu menšina. Vo výnimočných situáciách sú na všeobecnej
úrovni vytvárané agentúry, ktorých úlohou je venovať sa problémom týkajúcim sa
250 Tamtiež.

S. Giménez, J. Sáez, Discrimination of Roma Communities Spain National Report, s. 10-13,
http://www.gitanos.org/upload/16/68/Discrimination_of_Roma_National_Report_SPAIN_Net_Kard.pdf
252 Działania Unii Europejskiej przeciwko dyskryminacji. Sprawozdanie z działalności w latach 2007–
2008, Luksemburg 2009, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=3044&langId=pl, s. 34.
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zvláštnym spôsobom niektorej skupiny obyvateľstva, v prípade Španielska je to
rómske obyvateľstvo. Ad hoc napr. za účelom inklúzie Rómov do spoločnosti,
likvidácie sociálnych problémov trápiacich túto komunitu a zlepšenie jej situácie na
trhu práce, bola ustanovená napr. Štátna rada Rómov (Consejo Estatal del Pueblo
Gitano) alebo Program rozvoja Rómov (Programa de Desarollo Gitano).253 V
autonómnych regiónoch, okrem iného v Baskicku, Navare, Andalúzii, Katalánsku
existujú inštitúcie venujúce sa tomu istému problému na lokálnej úrovni. 254
Aktom špecifickej dejinnej spravodlivosti sa v roku 2015 stalo prijatie
Španielskom dlho očakávaného zákona umožňujúceho tisícom ľudí po celom svete
uchádzať sa o španielske občianstvo, pokiaľ preukážu, že sú potomkami Židov
vyhnaných zo Španielska v dobe prenasledovania Svätej inkvizície v roku 1492.
Dôležité je, že sa uchádzač nemusí zriecť už držaného občianstva ani bývať v
Španielsku.255

The social situation of the Roma and their improved access to the labour market in the EU, ed. Ch.
Crepaldi et al., Strasburg 2008, s.138.
254 Giménez, Sáez, s. 9.
255 http://elpais.com/elpais/2015/06/11/inenglish/1434029376_459656.html [10.05.2015];
http://www.timesofisrael.com/spain-expected-to-approve-law-of-return-for-jews/ [09.05.2017]
253

86

Časť 4.
ŽIDOVSKÁ MENŠINA VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EÚ.
VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

4.1. Poľsko.
Dejiny židovskej komunity v poľských krajinách čítajú viac než 1 000 rokov.
Situácia Židov v Poľsku sa počas storočí premieňala, vyznačovali ju obdobia
relatívnej prosperity, ekonomického a kultúrneho rozvoja, ako aj stretávanie sa s
antisemitizmom a voči Židom nepriateľsky naklonenej štátnej legislatívy alebo
cirkevnej politiky. História Židov v Poľsku má bohatú historiografiu k takmer každej
epoche, ale vyplatí sa venovať trochu pozornosti tomuto najväčšiemu židovskému
spoločenstvu v Európe.
Najstaršie zmienky o prítomnosti Židov v poľských krajinách pochádzajú
z 10. stor., počínajúc 13. stor. môžeme hovoriť o stálom, plánovanom židovskom
osadníctve. Migračné pohyby v stredoveku spojené s ekonomickou situáciou sa
nevyhli ani Židom, v istých rokoch bolo možné zaznamenať zosilnený prúd Židov
smerujúci na územie Malopoľska, Litvy a ruských krajín, stimulovaný na jednej strane
osadzovaním týchto oblastí, na druhej strane v západnej Európe čím ďalej tým viac
častejšie

prepukajúcimi

prenasledovanie

a

antisemitskými

vyhnanie

židovských

nepokojmi,
obyvateľov

ktoré
Nemecka,

sprevádzalo
Francúzska,

Španielska. V stredoveku sa Židia usadili v Sliezsku, potom vo Veľkopoľsku a
Kujavsku. Veľký význam pre židovských osadníkov na týchto krajinách malo imunitné
privilégium vydané kališským kniežaťom Boleslavom Pobožným „svojim“ Židom, v
ktorom ich označil za slobodný ľud podliehajúci len kniežacej jurisdikcii (1264).
Privilégium vytyčovalo rozsah ich obchodnej činnosti, zaisťovalo im nezávislé
súdnictvo vo vnútorných záležitostiach založené na talmudickom práve a ochranu
pred „svojvôľou kresťanských susedov“. Pobožného privilégium potvrdzovali ďalší
poľskí panovníci, ktorí rozširovali rozsah autonómie pre celú židovskú komunitu. Bez
významu pritom nezostávalo, že sa východné krajiny rozvíjali pomaly, preto boli
prichádzajúci zo Západu, tiež Židia, prinášajúci hotové organizačné vzory alebo
technické riešenia, obrábajúci ladom ležiacu pôdu alebo skôr organizujúci
poľnohospodársku výrobu, disponujúci konexiami, skúsenosťami a kapitálom, radi
videní. Za najvýznamnejší dátum v dejinách stredovekého židovského osídlenia
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v poľských krajinách sa všeobecne považuje rok 1334, kedy kráľ Kazimír Veľký
privilégium Pobožného rozšíril na celé Poľsko.
Aj keď spočiatku mešťania, patriciát, oceňovali obchodné a organizačné
schopnosti Židov, začali ich v mestách čoskoro vnímať ako závažných súperov
kresťanských kupcov a remeselníkov. A aby toho nebolo málo, postup reformácie v
poľských krajinách spôsobil, že katolícka cirkev v Poľsku začala čím ďalej tým
ostrejšie vystupovať tiež proti Židom. To všetko zhoršovalo situáciu v Poľsku
– o vyriešenie problému alebo dosiahnutie kompromisu sa usilovalo rôznym
spôsobom, najčastejšie sa obmedzovali obchodné možnosti Židov vyberaním
niektorých oblastí obchodu z ich kompetencie, napr. sa im zakazoval maloobchod s
určitým tovarom, zakazovalo trhovníctvo v mestách, bolo im prikázané presídliť do
neprílišných vzdialených predmestí.
Napriek tomu sa na prelome 15. a 16. stor. Židia v poľských krajinách tešili
ekonomickej slobode a patrili do pomerne bohatej spoločenskej skupiny, obsluhovali
napr. obchod s Levantou, zastávali rolu kráľovských a magnátskych bankérov,
prenajímali si lukratívne kráľovské podniky alebo poskytovali šľachte prostredníctvo
pri predaji obilia a iných hospodárskych plodín. Toto v 16. stor. čím ďalej tým viac
početnejšie spoločenstvo, nábožensky a kultúrne odlišné, potrebovalo nadmiestnu
organizáciu, preto v roku 1580 vznikol Snem štyroch krajín (Waad arba ha-aracot),
ktorý mal napomôcť s pravidelným výberom daní od Židov obývajúcich poľskolitovský štát. Snem sa rýchlo premenil v ústredný orgán židovskej samosprávy
oprávnený na riešenie interných židovských záležitostí v celej krajine, zastával úlohu
židovského súdneho tribunálu. Židovská samospráva, jediný orgán tohto typu v
Európe, prežila do roku 1764.
Postavenie Židov v Poľsku 15. – 16. storočí bolo pomerne dobré: vznikali
talmudické akadémie a hebrejské tlačiarne, rozvíjala sa tiež literatúra v jazyku jidiš,
ale poľskí židia zažívali politický nepokoj, krízy a vlny antisemitizmu, ku ktorým od
začiatku 17. stor. dochádzalo čím ďalej tým častejšie. Početné vojny poľskej
republiky: so vzbúrenými kozákmi na Ukrajine, Švédskom, Ruskom, Tureckom
priniesli hospodársku a finančnú krízu tiež Židom a židovským obciam. Táto komunita
sa stala obeťou krvavých pogromov, predovšetkým zo strany vzbúrených kozákov. Aj
keď sa židovské obce začali dostávať z krízy rýchlejšie než kresťanské
meštianstvo, je 18. storočie v dejinách celej krajiny považované za obdobie regresie
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a pozvoľného úpadku. Prebehli pokusy o reformu štátu, vrátane zlepšenia situácie
Židov, ale na konci tohto storočia Poľsko prestalo existovať ako samostatný politický
útvar a židovská spoločnosť sa ocitla v záboroch troch cudzích mocnárstiev, čo
ovplyvnilo jej politickú situáciu a smery rozvoja. Tí, ktorí sa ocitli v hraniciach Pruska
a Rakúska sa dočkali naturalizácie a zrovnoprávnenia so židovskými komunitami v
Nemecku, Rakúsku alebo Uhorsku, avšak poľskí Židia, ktorých pohltilo ruské
impérium, sa dostali do štátu, ktorý bol až do ruských revolúcií roku 1917
považovaný za vzorový príklad „oficiálneho antisemitizmu“. Vlny pogromov z hĺbky
ríše prenikali do poľských krajín a ich následkom sa stala napr. emigračná vlna do
zámoria po roku 1881.
Židia na konci 19. stor. nepochybne predstavovali najviac urbanizovanú a s
priemyslom spojenú etnickú skupinu v Ruskej ríši. Zároveň pre nich bolo kvôli
prenasledovaniu cárskej správy ľahšie zapojiť sa do politických hnutí, vrátane
revolučných. Faktory, ktoré vyvolávajú rozdiely v rozvoji a emancipácii Židov v
západnej Európe a v Rusku, sa zúročili vo vývoji veľkého a autonómneho židovského
politického hnutia. Dôležité je, že sa toto hnutie nevydalo smerom asimilácie a
akulturácie: odmietlo alebo oslabilo tradičnú zbožnosť, ukazovateľa židovskej identity
hľadalo v etnicite, národnosti a prikazovalo obrodenie, uchýlenie sa k hebrejčine ako
národnému jazyku Židov. Niektorí členovia sa zapojili do poľských oslobodeneckých
hnutí, pre iných mohol byť alternatívou socializmus.256
Po celé obdobie novoveku, prakticky až do roku 1939, predstavovali v
mnohých mestečkách v poľských krajinách bieloruskí alebo ukrajinskí Židia prevažnú
časť obyvateľstva a vdýchli im charakter typického, východoeurópskeho štetlu, kde
katolícke a pravoslávne kostoly susedili so synagógou, cintorín so židovským
cintorínom a krčma a námestie plné židovských trhovníkov predstavovali stále body v
topografii mestečka. Mnohým z týchto komunít dali vzniknúť poľské šľachtické a
magnátske rody, ktoré privádzali židovských osadníkov a umožňovali im rozvoj na
území svojich statkov. Iste to vyplývalo nielen z otvorenosti k „cudzincom“, ale aj z
ekonomických dôvodov tretieho stavu zbavenej šľachtické republiky, každopádne šlo
o situáciu výhodnú pre obe strany. Židia obývali prevažne centrá miest a mestečiek

256 A.

Polonsky, Dzieje Żydów w Polsce i Rosji, prel. M. Wilk, Warszawa 2014, s. 199 – 249.

89

a sústredenie kresťanského obyvateľstva na okrajoch bolo spôsobené tým, že sa
venovalo práci na poli.
V dôsledku dedičstva rozdeleného Poľska netvorili Židia, ktorí sa ocitli v
hraniciach

po

roku

1918

znovuobnoveného

poľského

štátu,

homogénne

spoločenstvá. Rozdielne mentality, zvyky, tradície a ekonomická situácia alebo
politické sympatie deliace židovských obyvateľov jednotlivých regiónov boli väčšie,
než v poľskej spoločnosti troch záborov. Môžeme hovoriť o troch, a dokonca o
štyroch, židovských komunitách v poľských krajinách: 1/ v bývalom Kongresovom
Poľsku, 2/ východnom, na tzv. Zabranom území, ktoré bolo v dobe rozdelenia Poľska
priamo vtelené do ruskej ríše, 3/ haličskom v bývalom rakúskom zábore a 4/
spoločenstvo na území bývalého pruského záboru.257
Pred rokom 1939 bolo Poľsko so svojou takmer 3,5 miliónovou židovskou
menšinou najväčšie v Európe a druhé z hľadiska veľkosti na svete. Varšava, so
svojou asi tristotisícovou židovskou komunitou, predstavovala miesto s najväčšou
koncentráciou židovského obyvateľstva v Európe, šlo pritom o najviac urbanizovanú
skupinu medzi obyvateľmi krajiny. Toto spoločenstvo väčšinou zastupovalo východný
typ, do značnej miery nábožensky ortodoxný, s vysokým prirodzeným prírastkom a
menším percentom profesijne aktívnych žien než u kresťanov. V štruktúre
zamestnanosti tohto obyvateľstva prevažoval obchod, sprostredkovateľstvo, remeslo
a služby, aj keď sa tieto pomery počas 20. a 30. rokov zmenili.258
Aj keď o konflikty s nežidovskými susedmi nebola núdza (vrátane pogromov v
prvých rokoch znovuzískania nezávislosti a v tridsiatich rokoch, neoficiálneho
numerus clausus pre Židov v profesijných korporáciách a na univerzitách a k
potýčkam na univerzitách), stala sa z Poľska pre mnohých predstaviteľov tunajšieho
židovského spoločenstva druhá, a časom prvá, vlasť. Tu sa po stáročia rozvíjal
náboženský život, literatúra, umenie, jazyk, tu vznikali školy a univerzity. Tu sa vykľuli
idey a heslá, ktoré neskôr stáli na počiatku modernej židovskej politiky. Poľsko
mnohým predstaviteľom tejto komunity vďačilo za svoj rozvoj; oni Poľsku za možnosť
práce alebo za svoje úspechy na profesijnom, kultúrnom ekonomickom poli.
E. Mendelsohn, The Jews of East Central Europe Between the World Wars, Bloomington –
Indianapolis 1987, s. 11 – 14.
258 L. Dulik, K. Zieliński, The Lost World: Polish Jews – Photographs from 1918-1939, Lublin – Warsaw
2015, s. 14, 19.
257
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Svet poľských Židov nenávratne zanikol v dobe holokaustu, zahynulo okolo
85 % poľských Židov a väčšina zachránených po druhej svetovej vojne odišla,
dobrovoľne, v dôsledku povojnových nepokojov a pogromov, alebo, ako v dobe
antisemitskej kampane v roku 1968, pod nátlakom úradov do Izraela a krajín
západnej Európy. Po celé obdobie vlády komunistov v Poľsku existoval prísne
koncesiovaný a kontrolovaný židovský život, ale po roku 1989, a predovšetkým v
posledných rokoch, môžeme zaznamenať pomalú renesanciu židovského života v
súčasnom Poľsku.259
V závislosti na prijatých kritériách sa početnosť židovskej populácie v Poľsku
odhaduje na 5 – 20 tis. osôb v krajine čítajúcej okolo 38 miliónov obyvateľov. Podľa
oficiálnych výsledkov všeobecného sčítania z roku 2011 v Poľsku žije viac než 7 tis.
osôb hlásiacich sa k židovskej národnosti (pričom do tohto čísla sú zahrnuté osoby
deklarujúce dvojitú identitu, poľskú a židovskú).260
Najviac Židov žije v hlavnom meste štátu, pomerne početné skupiny existujú
tiež v Krakove, Vroclave, Lodži, Katoviciach, Štetíne, Gdansku a niekoľkých ďalších
obciach.261 Pred prepuknutím druhej svetovej vojny prestala byť, napr. vďaka
zavedeniu povinnej školskej dochádzky, pre mladšiu generáciu Židov poľština
cudzím jazykom, ale počas bežného dňa najčastejšie používaným jazykom zostával
jidiš. V súčasnosti sa k jeho znalosti a používaniu v bežnom živote hlási málo osôb,
aj keď po roku 1989 môžeme zaznamenať svojho druhu renesanciu židovského
života v Poľsku, objavovanie koreňov mladými ľuďmi a ich vstupovanie do
židovských obcí. V Poľsku žije tiež niekoľko sto Izraelitov, vrátane študentov a
obchodníkov zamestnaných svetovými a izraelskými firmami, dôchodcov narodených
v Poľsku, židovských aktivistov zo zahraničia, tak organizácií reformovaného
judaizmu, ako aj ortodoxného Chabadu. Posledný zmienený dáva čím ďalej tým
hlasnejšie vedieť o svojej prítomnosti, zvlášť v mestskom priestore Varšavy, kde
organizuje celý rad projektov cielených na všetkých obyvateľov mesta. 262 Vrchným
rabínom Poľska je v súčasnosti Michael Schudrich. V krajine je v prevádzke niekoľko
synagóg a rituálnych kúpeľov, vo Varšave pôsobí materská škola a židovské školy,

259 http://www.bbc.com/news/world-radio-and-tv-17741185

[05.05.2017]
údajov: Raport z wyników. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Warszawa 2012,
s. 106 – 108, za: http://stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/lud_raport_z_wynikow_NSP2011.pdf.
261 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/PL [06.05.2017]
262 http://www.chabad.org.pl/ [11.05.2017]
260 Viac
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kurzy jidiš a hebrejčiny ponúkané tak židovskými inštitúciami, ako aj univerzitnými
katedrami.263
Každoročný, mnoho rokov organizovaný Festival židovskej kultúry v Krakove
je najväčšia akcia tohto typu v Európe. Krakovský festival nie je jediný, napríklad v
auguste tohto roka sa konal Festival židovskej kultúry Misz-Masz v Lubline, kedysi
významnom kultúrnom, politickom a náboženskom centre poľských Židov. 264 Štátne
židovské divadlo Ester Rachel Kamińskej je v súčasnosti jediné židovské divadlo na
svete, ktoré pravidelne uvádza tiež kusy v jidiš (aj keď v súčasnosti veľká časť hercov
nie sú Židia). V Poľsku vychádza niekoľko titulov židovskej tlače, vysoké školy a
výskumné inštitúcie pravidelne vydávajú odborné časopisy venované široko
chápaným judaistickým štúdiám, vysoko je nutné tiež hodnotiť historiografické dielo
venované dejinám a kultúre Židov v Poľsku.265
Zväz židovských náboženských obcí, centrálna inštitúcia organizujúca
náboženský a kultúrny život členov obce v Poľsku, sa venuje tiež charitatívnej
činnosti, zastrešuje plnoleté osoby židovskej viery, osoby židovskej národnosti alebo
židovského pôvodu, ktoré zároveň nevyznávajú iné náboženstvá, majú poľské
občianstvo a žijú na území Poľska. V súčasnosti zväz tvorí osem židovských obcí: vo
Varšave, Vroclave, Krakove, Lodži, Štetíne, Katoviciach, Bielsku-Białej a Lehnici, v
menších židovských strediskách majú zväz alebo obce svoje pobočky. 266
Okrem organizácií a inštitúcií oficiálne zastupujúcich židovskú menšinu
(Spoločensko-kultúrne združenie Židov v Poľsku založené v roku 1950267 a
záležitostiam obcí a otázkam náboženskej organizácie sa venujúci Zväz židovských
náboženských obcí v Poľsku)268 tu pôsobí celý rad združení a organizácií venujúcich
sa rôznym aspektom židovského života v Poľsku, kultúre, histórii, popularizácii
vedomostí o judaizme. Mnohé z nich spolupracujú s v roku 2013 otvoreným Múzeom
histórie poľských Židov POLIN, Židovským historickým inštitútom, krakovským
263 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/PL

[06.05.2017]
[19.08.2017]
265 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/PL [06.05.2017]
266 http://new.jewish.org.pl/aktualnosci/zwipzek-gmin-wyznaniowych-mydowskich-w-rp-157/
[05.05.2017]
267 http://tskz.pl/o-nas/ [05.05.2017]
268 http://new.jewish.org.pl/aktualnosci/zwipzek-gmin-wyznaniowych-mydowskich-w-rp-157/
[05.05.2017]
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Múzeom Haliče, múzeami na miestach holokaustu, univerzitnými katedrami
zaoberajúcimi sa dejinami a kultúrou Židov a národnostnými menšinami. 269 Nadácia
na ochranu židovského dedičstva sa venuje reštitúciám a reštaurovaniu pamiatok
hmotnej kultúry, ktoré pred vojnou patrili židovským obciam.270
Zdá sa, že v dnešnom Poľsku nepredstavuje antisemitizmus závažný problém,
aj keď čím ďalej tým častejšie dochádza k manifestáciám, na ktorých sú prevolávané
antisemitské heslá (jednou zo známejších bolo spálenie masky Žida na pravicovej
manifestácii vo Vroclave; vinník bol odsúdený k 10 mesiacom väzenia, ale vec ešte
nie je uzatvorená),271 prípady ničenia cintorínov alebo miest pamäte, antisemitské
graffiti. Žiadna politická strana oficiálne nehlása antisemitské heslá, aj keď vo
vyjadreniach niektorých politikov, kňazov a hodnostárov katolíckej cirkvi zaznieva
nechuť k Židom a silný antisemitský nádych. K otvorene antisemitským vyjadreniam
dochádza predovšetkým na katolíckej rozhlasovej stanici Radio Maryja, pravicových
televíznych staniciach a tlači. Na druhej strane katolícka cirkev každý rok organizuje
Dni judaizmu, jej zástupcovia sa zúčastnia ekumenických dišputácií alebo vedú
judaistické štúdiá.272 Antisemitizmu v Poľsku sa často vraví „antisemitizmus bez
Židov“ a je v tom mnoho pravdy: antisemitské heslá bývajú používané na útok na
politických nepriateľov pravicových politických strán alebo na kritické médiá
považované pravicou za ľavicové a „nenárodné“.273 Skutočnosť, že sa pri moci ocitla
pravicová a populistická strana Právo a spravodlivosť, obmedzenie nezávislosti
súdneho aparátu a najvyšších inštitúcií dohliadajúcich na ústavný poriadok, priamo
tolerovanie a podpora ultrapravicových politických síl, ktoré vo svojej rétorike
nadväzujú na zúrivo antisemitské, paravojenské mládežnícke združenia a vojenské
oddiely, ktoré po ukončení druhej svetovej vojny bojovali s komunistickými orgánmi a
často vraždili príslušníkov národnostných menšín, vrátane židovskej, členov
vládneho tábora, vyvoláva čím ďalej tým väčší nepokoj.
Napríklad: http://www.polin.pl/en; http://www.jhi.pl/en; http://www.galiciajewishmuseum.org/;
http://auschwitz.org/;
http://www.majdanek.eu/pl;
http://www.umcs.pl/pl/zaklad-badanetnicznych,1392.htm; http://www.ca.uw.edu.pl/; http://www.judaistyka.uni.wroc.pl/judaistyka/index.php.
270 http://fodz.pl/?d=1&l=en [05.05.2017]
271 http://www.tvn24.pl/wroclaw,44/wroclaw-apelacja-po-spaleniu-kukly-zyda,729218.html [06.05.2017]
272 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/PL [06.05.2017]
273 http://www.polskieradio.pl/7/1691/Artykul/939093,Polski-antysemityzm-bez-Zydow [05.05.2017]
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Rôzne druhy antisemitských vyjadrení členov predovšetkým vládnej strany nie sú
všeobecne stigmatizované a získavajú slabý ohlas v celopoľských verejnoprávnych
médiách;274 na druhej strane došlo v odpovedi na apel židovských prostredí
znepokojených brutalizáciou jazyka verejnej debaty týkajúcej sa Židov a vzdúvajúcej
sa vlny antisemitských vyjadrení k predsedovi vládnucej strany Jarosławovi
Kaczyńskému k stretnutiu s Kaczyńským.275 Stretnutia sa zúčastnil vedúci Sociálnokultúrneho združenia Židov v Poľsku Artur Hofman, krakovský vrchný rabín Eliezer
Gurary a v čele komunity Chabad Lubavič v Poľsku stojaci Szalom Ber Stambler a
bývalý poradca Donalda Trumpa, a tiež zakladateľ a predseda nadácie From the
Depths venujúcej sa vzťahom Poliakov a Židov, Jonny Daniels. Daniels stretnutie
hodnotil ako plné vzájomného porozumenia a že sa týkalo napr. obnovy prítomnosti a
kultúry Židov v Poľsku až po pocit bezpečnosti Židov v krajine.276 Stretnutie, ktorého
sa nezúčastnili zástupcovia všetkých židovských prostredí v Poľsku, medzi nimi
vyvolalo istú kontroverziu, týkajúcu sa napr. toho, kto má právo zastupovať poľských
a v Poľsku žijúcich Židov a či je na mieste stretávať sa s reprezentantmi vlády, ktorá
vykazuje jasné autoritárske tendencie a toleruje antisemitské vyjadrenia rôzneho
druhu.277
Ako sa zdá, napriek nešťastným vyjadreniam niektorých politikov a
antisemitských „výletov“ niektorých prostredí nie je situácia židovských komunít v
Poľsku ohrozená. Nepokoj ale môže vyvolávať pokus o tvorbu nového historického
naratívu a programov školského vzdelávania, v ktorých by malo byť len málo miesta
venované obťažným otázkam vzájomných vzťahov, hlavne postoju Poliakov v dobe
holokaustu (viac o heroickom postoji záchrancov Židov, čo možno najmenej alebo
vôbec nie o šmalcovníkoch vydávajúcich Židov, rabovanie židovského majetku a
členoch ozbrojeného antikomunistického podzemia, ktorí napr. vraždili

http://www.rp.pl/Prawo-i-Sprawiedliwosc/170809812-Posel-PiS-Bogdan-Rzonca-Dlaczego-Zydzisa-wsrod-aborterow.html [18.08.2017]
275 http://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/antysemityzm-w-polsce-spolecznosc-zydowska-pisze-dokaczynskiego,763973.html [18.08.2017]; https://www.washingtonpost.com/world/europe/jews-askpolands-leader-to-denounce-rising-anti-semitism/2017/08/10/ace749f0-7dc0-11e7-b2b1aeba62854dfa_story.html?utm_term=.ee5ca1978a7e [19.08.2017]
276 https://www.wprost.pl/kraj/10070509/Prezes-PiS-spotkal-sie-z-przedstawicielami-srodowiskzydowskich-Owocne-wzmocni-relacje.html [19.08.2017]
277 https://www.jta.org/2017/08/17/news-opinion/world/polish-jews-spar-over-community-bossescriticism-of-government [19.08.2017]
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preživších).278 Ťažko v túto chvíľu súdiť, aký bude mať spôsob výučby vplyv na
postoje a historické povedomie mladých generácií Poliakov.

https://oko.press/juz-niczego-bedziemy-sie-wstydzic-nowa-podstawa-programowa-historii-nauczymyslenia-o-przeszlosci/ [18.08.2017]
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4.1. Slovensko.
Židia sa na území dnešného Slovenska objavili už v 11. stor., ale prvá obec tu
bola založená až na konci 13. storočia na území neskoršej Bratislavy (Prešporok).279
Krajiny, kedysi tvoriace Slovensko, počínajúc od stredoveku takmer nepretržite
predstavovali časť historického Uhorska, preto sú dejiny židovskej komunity v týchto
krajinách úzko spojené s históriou maďarského židovstva. V 17. a 18. stor. došlo k
výraznému rozvoju židovských obcí, zvlášť tých ležiacich v obciach na hraniciach s
Moravou, Dolným Rakúskom a Bukovinou. Nahrával tomu Tolerančný patent Jozefa
II., ktorý v rámci tzv. jozefínskych reforiem a centralizácie štátu zrušil väčšinu
právnych obmedzení týkajúcich sa Židov. Židia žijúci na území krajín, kedysi
tvoriacich Slovensko, krajín Svätoštefanskej koruny sa ediktu dočkali v roku 1782. 280
V nasledujúcich rokoch boli na základe ediktu a jeho doplnenia zlikvidované
doterajšie formy židovskej samosprávy (namiesto kahalov boli vytvorené náboženské
obce), bolo zrušené oddelené súdnictvo, zavedené ďalšie uľahčenia týkajúce sa
obchodu, remesla, priemyslu, nákupu nehnuteľností a univerzitného štúdia. V roku
1787 bolo Židom prikázané prijať nemecké rodové priezviská a bola zavedená
povinná školská dochádzka, od roku 1788 platila povinná vojenská služba. To všetko
otvorilo cestu k asimilácii a ekonomickej aktivácii.281
Pred druhou svetovou vojnou Bratislava predstavovala pomerne veľké, pružne
sa rozvíjajúce a bohaté centrum židovského života a judaistického štúdia, a tunajšia
ješiva bola uvádzaná ako jedna z najviac ctených a vážených inštitúcií tohto typu v
Európe. Aj medzi Židmi na Slovensku boli silné vplyvy chasidizmu a reformovaného
judaizmu

a

všeobecne

bola

tamojšia

spoločnosť

považovaná

za

značne

zmaďarizovanú s o niečo menšími nemeckými vplyvmi. Zvlášť v južnej časti krajiny
bola materským jazykom väčšiny Židov maďarčina a vzťahy so slovenskou, obvykle
sedliackou, väčšinou zostávali napäté. V tejto situácii môžeme hľadať isté analógie s
neortodoxnými polonizovanými Židmi v Haliči, ktorí oceňovali poľskú, prípadne
nemeckú (rakúsku) kultúru a nemali, okrem obchodnej výmeny, mnoho spoločného s
väčšinou ukrajinských obyvateľov dedín a osád.

279 Národnostné
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280 Tamtiež.
281 http://www.sztetl.org.pl/pl/term/1094,jozefinskie-reformy/
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Základným zdrojom životných prostriedkov Židov žijúcich na uhorskom Slovensku bol
obchod, sprostredkovateľstvo a v menšej miere remeslo (to bolo príčinou konfliktov a
antisemitských nepokojov na slovenskom vidieku), ale vyskytovalo sa tiež nemalé
percento úradníkov a inteligencia obviňovaných, nie bez dôvodu, z maďarizácie
krajiny.282
Po roku 1918 sa slovenské zeme ocitli v jednom štáte s názvom
Československo. Židia na Slovensku, a predovšetkým v Podkarpatskej Rusi, sa líšili
od svojich súvercov z českej časti štátu, bližšia im bola maďarská kultúra, omnoho
silnejšie medzi nimi boli tiež chasidské vplyvy, avšak aj naďalej dominovali v obchode
a remesle tejto časti krajiny, silnejšie o sebe tiež dával poznať antisemitizmus, aj keď
situácia Židov v československom štáte bola všeobecne dobrá. Ako vyhlásil Ezra
Mendelssohn, Židia v štáte boli jedinými „pravými Čechoslovákmi“ (v roku 1921
takmer 50 % českých Židov, 16 % v Sliezsku a na Morave, 22 % na Slovensku a
necelé jedno 1 % na Podkarpatskej Rusi deklarovalo, že sú „Čechoslováci“).283
Počet židovských obcí na území Slovenska v medzivojnovom období narástol
v porovnaní s maďarskými časmi zo 170 na 228. Väčšina toho obyvateľstva žila v
malých mestečkách a osadách, najväčšie skupiny Židov na Slovensku žili v
Bratislave a Košiciach, šlo o jedny z najdôležitejších a najväčších v celom
Československu.284
V predvečer rozpadu Československa v roku 1939 na Slovensku žilo okolo
150

tis.

Židov.

Nacionalistická

satelitná

vláda

novovytvoreného

Slovenska

sekundovala deportáciám Židov do nemeckých vyhladzovacích táborov v Poľsku (do
ktorých boli smerované tiež Židia z Maďarmi obsadeného južného Slovenska, na
čom sa podieľala maďarská vláda). Vyhladenie prežilo iba 25 tis. slovenských Židov,
mnohí z nich z krajiny krátko po vojne odišlo (v rokoch 1948 – 1949 ich okolo 11 tis.
odišlo do Izraela a okolo 1 tis. do iných štátov) a to aj v dôsledku nevraživého postoja
slovenskej spoločnosti k vracajúcim sa osobám. Ihneď po vojne na Podkarpatskej
Rusi a územiach hraničiacich s Poľskom a sovietskou Ukrajinou dochádzalo k
vraždeniu Židov členmi Ukrajinskej povstaleckej armády, bojujúcej zároveň proti
komunistickej moci.285 Udialo sa to v dobe silnejúcich komunistických represií

282 Mendelsohn,

s. 141.
Tamtiež s. 146, 149.
284 Národnostné menšiny, s. 18 – 19.
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slovenských (československých) orgánov voči sionizmu a náboženským inštitúciám.
Štát síce oficiálne potieral antisemitizmus, ale židovský život sa vlastne neobnovil,
počet židovského obyvateľstva sa neustále zmršťoval kvôli emigrácii, asimilácii a
starnutiu spoločnosti.286
Pád komunizmu a systémová transformácia v strednej a východnej Európe po
roku 1989 otvorili pred nepočetnou židovskou komunitou možnosť rozvoja svojho
národnostného a kultúrneho života, ale sprevádzalo to tiež zosilnenie antisemitských
nálad. Niekoľko pravicových tlačových titulov spojených s nacionalistickými
politickými stranami a niekedy podporovaných katolíckou cirkvou obviňovalo a hanilo
židov, čo bolo vzhľadom k de facto veľmi nízkemu počtu členov komunity do značnej
miery populistickým a propagandisticky nosným nástrojom politického boja. Bolo
zdevastovaných niekoľko židovských cintorínov, usilovalo sa o minimalizovanie roly,
ktorú vo vyhladzovaní slovenských Židov zohrala fašistická vláda kňaza Tisa, z
ktorého extrémna pravica vytvárala hrdinu nezávislého Slovenska.287
Aj keď oficiálne všeobecné sčítanie prinieslo výsledok 631 osôb židovskej
národnosti, môžeme početnosť tejto komunity na Slovensku odhadnúť na asi 3 tis,
pričom najväčším centrom je hlavné mesto Bratislava, ale židovské obce existujú tiež
napr. v Košiciach, Prešove, Piešťanoch, Nových Zámkoch. Celkovo sa jedná o starú
spoločnosť s nepomerne vysokým percentom osôb v postproduktívnom veku, aj keď
sa v posledných rokoch dá zaznamenať príchod mladých ľudí, ktorí objavujú svoje
židovské korene, vstupujú do židovskej komunity a angažujú sa v nej.288
Ústredný zväz židovských náboženských obcí na Slovensku so sídlom v
Bratislave je oficiálnym reprezentantom židovskej spoločnosti. 289 Náboženské
vyučovanie Talmud-Tóra v Bratislave a Košiciach udržuje slovenský Chabad,
Židovské centrum pre vyučovanie ponúka vzdelávacie kurzy pre deti, mládež a
dospelých. V Bratislave je prevádzkovaná tiež škôlka, v Košiciach sa veľkej obľube

286 Viac

k téme spoločnosti Židov na Slovensku po roku 1918 viď: Mendelsohn, s. 131 – 169.
[06.05.2017]
288 Tamtiež.
289 http://www.eurojewcong.org/communities/slovakia.html [05.05.2017]
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teší Detský klub.290 Organizácia a inštitúcia dokumentujúca kultúrne dedičstvo Židov
na Slovensku pripomínajúca miesta deportácie a holokaustu sa venuje popularizácii
vedomostí o židovskej kultúre a vedeckému štúdiu.291
Židovské organizácie môžu počítať so skromnou podporou zo strany štátu:
napríklad v rokoch 2011 – 2014 činila finančná dotácia v rámci projektu Kultúra
národnostných menšín príslušne: 72 000, 75 000, 60 000 a 55 575 eur. Nešlo
o vysoké čiastky, ale nesmieme zabúdať, že židovská menšina je na Slovensku
jednou z najmenších. Z hľadiska početnosti sa podľa oficiálneho výsledku sčítania z
roku 2011 židovskej menšine približuje menšina srbská (698 osôb, Židov bolo 631)
alebo niekoľko násobne väčšia poľská spoločnosť (3084 osôb) každý rok dostali od
18 do 27,7 tis. eur (Srbi) a od 40 do 80 tis. eur (Poliaci).292
V prevádzke sú synagógy a domy modlitby (Bratislava, Košice); v posledných
rokoch rovnako môžeme pozorovať, že sa deti zo zmiešaných manželstiev hlásia do
obcí a začínajú sa učiť. Židovské organizácie na Slovensku organizujú tiež niekoľko
kultúrnych udalostí, z ktorých najdôležitejšie sú letné a zimné Makabejské hry (každý
rok sa ich zúčastní okolo 200 pretekárov), letné detské tábory Moadon. Na
Slovensku má pobočky niekoľko medzinárodných židovských organizácií, napr.
Maccabi a alebo B'nai B'rith.293
Početné výlety navštevujú synagógy a miesta pamäte, pomerne častým
miestom návštev je Mauzóleum v Bratislave, v ktorom odpočíva 18 skvelých rabínov,
vrátane slávneho Moshe Sofera Schreibra, známeho ako Chatam Sofer, horlivého
protivníka osvietenia.294
Prípady antisemitizmu na Slovensku sa v posledných rokoch len málokedy
dostali do médií, ale nesmieme zabúdať, že počas posledných volieb do parlamentu,
6. marca 2016, získala neonacistická Ľudová strana Naše Slovensko vedená
Márianom Kotlebom 14 miest v parlamente (8 %). Vyvoláva to opodstatnený nepokoj
demokratických síl a časti spoločnosti na Slovensku.295 Newyorská ADL (Liga proti
hanobeniu – Anti-Defamation League) bije na poplach, že Kotleba a členovia jeho
290 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/SK
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strany silne zdôrazňujú svoje pripútanie k heslám a ideológii hlásaným pred vojnou
Hlinkovými gardami, ktorej členovia sa aktívne zúčastnili deportovania Židov do
vyhladzovacích táborov.296

http://everydayantisemitism.com/2016/03/15/neo-nazi-party-makes-significant-gains-in-slovakianelections/ [07.05.2017]
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4.1. Maďarsko.
Prvými Židmi na území dnešného Maďarska boli obyvatelia rímskej provincie
Panónia, ktorí sa tu usadili už v 2. stor. Tri légie vyslané z Panónie do Judska, aby
tam bojovali s povstalcami Bar Kochby so sebou po potlačení vzbury priviedli do
Aquinca

a

Savarie

židovských

otrokov

(rímska

osada

sa

nachádzala

v

severozápadnej časti dnešnej Budapešti; Svaria je dnešné Szombathely). Okrem
otrokov sa do Panónie dostávali tiež židovskí kupci.
Písomné pramene spísané v dobe formovania uhorského štátu dokladajú
existenciu židovských obcí. V roku 1251 vydal kráľ Bela IV. Židovské privilégium,
ktoré potvrdzovali ďalší panovníci stredovekého Uhorska, podrobujúci Židov v štáte
kráľovskému súdnictvu a kráľovskej ochrane.297
V 15. stor. sa pružne rozvíjali židovské obce v rozširujúcich sa mestách, ako
boli: Budín, Ostrihom, Šoproň, Tata, Starý Budín. Po anexii Uhorska otomanským
Tureckom sa židovské obce, pokiaľ starostlivo plnili na ne uvalené dane „z
neveriacich“ úspešne a relatívne bezpečne rozvíjali. Po oslobodení krajiny od Turkov
mnohí predtým dobre prosperujúci židovskí kupci štát opustili, pretože sa chceli
vyhnúť protižidovským útokom a pogromom. Vo výsledku Židia z krajiny Uhorska
prakticky zmizli až do konca 17. stor.298
V 18. stor. sa v Uhorsku začali usadzovať aškenázski Židia z českých a
nemeckých krajín. Židovská populácia čítala v roku 1769 okolo 20 tis. členov, počas
necelých dvoch nasledujúcich desaťročí (do roku 1787) sa štyrikrát zväčšila. Koniec
storočia avšak priniesol prvé konflikty s kresťanmi v období po Osmanoch.
S 19. stor. prišla emancipácia, akulturácia a asimilácia Židov v Uhorsku. Malý
počet zámožných, vo veľkých mestách usadených židovských rodín predstavovalo
špecifickú reprezentáciu uhorského židovstva tohto obdobia. Počínajúc od 30. rokov
19. stor. začali do Uhorska prichádzať chudobnejší židia z krajín Habsburského
impéria, ale všeobecne ich postavenie a ekonomická pozícia židovskej komunity
Jewish Budapest. Monuments, Rites, History, ed. K. Frojimovics, G. Komoróczy, V. Pusztai, A.
Strbik, Budapest 1999, s. 3 – 40.
298 http://www.porges.net/JewishHistoryOfHungary.html [08.05.2017];
http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/HU [07.05.2017];
http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Hungary/Hungary_before_1918 [05.05.2017].
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v tejto krajine silneli; niektorí maďarskí Židia sa zapojili do udalostí revolučných rokov
1848/1849. V roku 1867 boli Židia v Uhorsku vo svojich právach plne zrovnoprávnení
s kresťanmi. Prevažoval reformovaný judaizmus (s bohoslužbami v národnom
jazyku, v tomto prípade v maďarčine), vďaka liberálnej atmosfére neskorých rokov
19. stor. Židia čím ďalej tým častejšie uzatvárali manželské zväzky s Maďarmi alebo
Nemcami, deti z takýchto manželstiev boli krstené, židovskí finančníci a finančníci
židovského pôvodu v Budapešti sa stali jedným z ekonomických stĺpov maďarského
kráľovstva tvoriaceho súčasť dualistickej monarchie.299
Po rozpade Rakúska-Uhorska sa maďarskí Židia ocitli v malom, nepríliš
významnom stredoeurópskom štáte a mnohí z nich v susedných štátoch s
nepriateľským postojom voči Maďarsku. V roku 1919 vznikla Maďarská republika rád,
tento útvar riadil Béla Kun, syn židovských podnikateľov z Budapešti, ktorý sa počas
pobytu v ruskom zajateckom tábore „nakazil“ boľševizmom, republika padla po
šiestich mesiacoch. Maďarskí Židia, ktorí mali všeobecne ďaleko k podpore
komunizmu, sa stali obetným baránkom kontrarevolúcie a „Bieleho teroru“. Počas
pogromov, trestných výprav a vojenských pacifikácií, ku ktorým došlo v 50 obciach,
mohlo zahynúť až 3 tis. Židov. Trianonská zmluva, okrájanie Uhorska a krvavý rok
1919 zakončili „zlatú éru“ maďarských Židov. Ukázalo sa, že tiež v krajine, v ktorej
boli Židia skôr podporou starého režimu než eventuálnou avantgardou premien,
nachádzajú heslá o židokomunizme nadšených poslucháčov a nahromadená
sociálna frustrácia a ekonomické problémy vyústili do antisemitských útokov. 300
V dvadsiatych rokoch sa situácia trocha upokojila, Židia prišli o svoj politický
význam, ale všeobecne si uchovali ekonomické postavenie, minimálne v priemysle,
bankovníctve a obchode. Krajina stretávajúca sa s ekonomickými problémami ich s
ohľadom na ich kapitál, skúsenosti a konexie potrebovala. Pred druhou svetovou
vojnou v Maďarsku žilo okolo 450 tis. Židov. Budapešť, ktorej 20 % obyvateľov tvorili
Židia (okolo 200 tis.), bola jedným z najväčších židovských centier v Európe. Stovky
tisíc maďarsky hovoriacich Židov žilo tiež na území susedných štátov, ktorí sa v
následku ustanovenia Trianonskej zmluvy po prvej svetovej vojne ocitli predovšetkým
v hraniciach Rumunska a Československa. Počínajúc rokom 1938 sa vďaka
299 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/HU
300 Mendelsohn,

[7. 5. 2017]
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spojenectvu s Nemcami časť týchto území začala vracať k Maďarsku. Počas druhej
svetovej vojny Maďari iniciovali celý rad protižidovských krokov a represií, ktoré
kulminovali v deportácii obrovskej časti židovského obyvateľstva štátu do
vyhladzovacieho tábora v Auschwitz-Birkenau.
Tridsiate roky priniesli eskaláciu antisemitských nálad a nárast nacionalizmu v
celej Európe, bola vyhlásená prvá séria židovských zákonov obmedzujúcich
ekonomickú aktivitu (skutočnosťou je, že z praktického hľadiska neboli prísne
dodržiavané) a zasahujúcich spoločenské postavenie židovských občanov. Roky
pred

prepuknutím

vojny

priniesli

vyostrenie

rasovej

legislatívy

inšpirovanej

norimberskými zákonmi.301
Podľa oficiálneho sčítania v roku 1941 Židia tvorili 6,2 % obyvateľov vďaka
spojenectvu s Hitlerom zväčšeného Maďarska, prípadne, ako volia iní, čiastočne na
predtrianonské hranice nadväzujúceho Maďarska čítajúceho 13,644 miliónov
obyvateľov. Toto percentuálne zastúpenie vytváralo okolo 846 tis. Židov (podľa
rasových zákonov), z ktorých okolo 725 tis. bolo za Židov označených s ohľadom na
náboženstvo (z toho 184 tis. v Budapešti, 217 tis. v maďarských provinciách pred
rokom 1938 a 324 tis. v severnej Transylvánii, Zakarpatskej Rusi, južnom Slovensku
a oblasti Bačka). Deportácie vo veľkom meradle začali v marci 1944 po okupácii
Maďarska Nemcami a odsunutí maďarskej vlády, ktorá si začínala byť vedomá
blížiacej sa porážky nacistov a vzďaľujúca sa od Hitlera, od moci. Napriek tomu, že
deportácie maďarských Židov do táborov smrti začali pomerne neskoro, zahynulo
okolo 600 tis. Židov z oblasti tzv. Veľkého Uhorska. Z počtu viac než 800 tis. Židov a
osôb židovského pôvodu, ktoré sa počas vojny ocitli na maďarských územiach alebo
území kontrolovanom Maďarmi, ich prežilo okolo 200 tis.302
Po vojne sa štát vrátil do hraníc z Trianonu a ocitol sa v sovietskej sfére
vplyvu; maďarskí Židia vracajúci sa do krajiny tiež zažívali nechuť a antisemitské
násilie zo strany svojich spoluobčanov, čo viedlo napr. k rozhodnutiu o emigrácii (k
pogromom a antisemitským incidentom došlo napr. v Miškolci a Kunmadarasu).
Skoro po vojne sa síce podarilo obnoviť okolo 200 obcí, ale mnohí ich členovia sa
presunuli do Budapešti. Obrodenie spoločenského a náboženského života tiež
neležalo v záujme na národnostnú jednotu a etnickú homogenitu krajiny staviacich

http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/HU [07.05.2017]. Viac: Mendelsohn s.
112 – 124.
302 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/HU [7. 5. 2017]
301
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komunistov, ktorí sa na náboženské obrodenie dívali s neľúbosťou. Postupne sa
uzatvárali židovské organizácie a boli zatknutí židovskí aktivisti; mnohí Židia boli
vyhostení z hlavného mesta (aj keď neskôr sa dočkali povolenia k návratu). 303
Ďalšiu emigračnú vlnu priniesli udalosti a potlačenie povstania v roku 1956. K
odjazdu boli prinútených okolo 20 tis. Židov. Po tomto dátume sa situácia
stabilizovala, na konci päťdesiatych rokov boli Židom v Maďarsku povolené kontakty
s medzinárodnými židovskými organizáciami, ale až pád komunizmu priniesol
výrazné oživenie a reštauráciu židovského života v Maďarsku. 304 Na začiatku 90.
rokov slúžilo židovskému spoločenstvu v Maďarsku 12 rabínov neologického prúdu,
ortodoxný rabín, pôsobila tu škola Reichmann. Prvým zvoleným vrchným rabínom
Maďarska sa stal riaditeľ rabínskeho seminára Josef Schweitzer.305
V súčasnosti, aj keď dochádza k prípadom antisemitizmu, môže židovská
komunita v Maďarsku bez prekážok rozvíjať inštitúcie národného, kultúrneho a
náboženského života.306
Židovské spoločenstvo v tomto štáte čítajúcom viac než 10 miliónov
obyvateľov je najväčšie v stredovýchodnej Európe. Jeho veľkosť sa odhaduje na 35 –
120 tis., pričom niektoré židovské zdroje uvádzajú, že počet Židov v tejto krajine
dosahuje čísla 150 – 200 tis.307 Problém s odhadom počtu Židov v Maďarsku prináša
skutočnosť, že väčšina členov tejto spoločnosti nie je zapojená do žiadnych zväzov
alebo organizácií. Nepochybne avšak je, že väčšina maďarských Židov žije v
Budapešti (80 % celej židovskej populácie), v ktorej je v prevádzke 20 synagóg a celý
rad obecných a náboženských inštitúcií. Menšie židovské obce s dobre rozvinutou
sieťou sociálnych a kultúrnych inštitúcií pôsobia v provincionálnych mestách, vrátane
Debrecínu, Miškolca a Segedínu.308 Židovské obce v Maďarsku sú prevažne
reformované, progresívny judaizmus je vlastný členom organizácií a združení aj keď

303 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/HU

[07.05.2017];
http://www.ejassociation.eu/71472.html [08.05.2017]
304 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/HU [7. 5. 2017]
305 http://www.porges.net/JewishHistoryOfHungary.html#Rabbis%20and%20Spiritual%20Leadership.
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v Budapešti pružne vystupuje tiež hnutie Chabad.309
Väčšina medzinárodných a tuzemských židovských inštitúcií a organizácií
zdôrazňuje skutočnosť, že celkovo sa jedná o dosť starú spoločnosť, polovica jej
členov presiahla vek 65 rokov. Počet zmiešaných manželstiev sa odhaduje na viac
než 60 %. Židia v Maďarsku sú zvlášť početne zastúpení v slobodných povolaniach,
vede a obchode. V posledných rokoch sa veľa mladých Izraelitov rozhodlo nastúpiť
na maďarské univerzity, predovšetkým v Debrecíne (najčastejšie ide o štúdium
medicíny v angličtine). Aj keď počas posledných rokov nepredstavoval v Maďarsku
antisemitizmus väčší problém, rozhodlo sa počas posledných rokov niekoľko stoviek
Židov usadiť v neďalekej Viedni, ako tvrdia autori informácií o židovskej komunite v
Maďarsku.310 Pravdepodobne to súviselo s antidemokratickými posunmi pravicovej
vlády Viktora Orbána a s rastúcim vplyvom populistických strán a organizácií
odkazujúcich na nacistické heslá a ideológiu. Dokladá to napr. spojenie troch
radikálnych organizácií, ktorých hlavným cieľom je skoncovať s politickou
korektnosťou a bojovať s liberalizmom. Aktivisti maďarských identitárnych hnutí,
domobrany Betyársereg a lokálneho hnutia Városi Nemzeti Szövetség uzatvorili
spojenectvo s názvom „Sila a odhodlanie“ (Erő és Elszántság), ktoré má zabrániť
„ničeniu Maďarska a celého európskeho kontinentu“.311 Aj keď sa v heslách
hlásaných nacionalistami nevyskytujú, alebo nepresakujú, heslá priamo sa
vzťahujúce

k

židovskej

spoločnosti,

môžu

etnický

separatizmus,

hlásanie

nadradenosti bielej rasy v Maďarsku a Európe vyvolávať istý nepokoj.

309 http://www.chabad.org/centers/default_cdo/aid/117858/jewish/Lubavitch-of-Hungary.htm
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4.2. Rakúsko.
Z fragmentárnych údajov vieme, že Židia sa na území dnešného Rakúska
objavili už v rímskych dobách. Ďalšie pramene pochádzajú z 9. stor. a v jednom z
nich čítame informáciu, že biskup Arno zo Salzburgu bol liečený židovským medikom
(medicum iudaicum). Raffelstettener Zollordnung (prehľad daňových táx z rokov 903
– 906) potvrdzuje prítomnosť židovských kupcov v Rakúsku tejto doby. Následne sa,
za vlády Fridricha I. Babenberského (koniec 12. stor.) na území Rakúska usídlila
veľká skupina Židov z Bavorska a Porýnia.
V roku 1244 priznal cisár Fridrich II. Židom celý rad práv, z Rakúska sa stalo
popredné centrum židovskej vedy. V tejto dobe niektorí Židia v štáte zaujímali
významné stanovištia, spravovali doly, ako servi camerae regis sa venovali daňovým
záležitostiam a obchodu. Avšak v druhej polovici storočia zažívali čím ďalej tým
častejšie nepriateľstvo zo strany cirkvi, čo sa spojilo napr. s prílivom židovského
obyvateľstva z Nemecka. Napriek tomu, že sa oficiálne Židia tešili všetkým právam,
bola v roku 1320 v štátnych listinách po prvýkrát zmienená zvláštna židovská daň,
čoskoro potom došlo k útokom a masakrom. V roku 1338 došlo v obci Pulkau k
prvému pogromu. V odpovedi na Pulkau sa viedenskí Židia rozhodli znížiť úročenie
pôžičiek, čo by mohlo zabrániť podobným útokom, avšak situácia Židov sa aj naďalej
komplikovala, zvlášť v dobe panovania Alberta III. a Leopolda. V nasledujúcich
storočiach, spoločne s rozvojom reformácie, bolo na Židov čím ďalej tým častejšie
útočené ako na spojencov anticisárskych a antikatolíckych protestantských síl.
Množili sa prípady umorenia dlhov u Židov, konfiškácie majetku, ekonomické
reštrikcie. V roku 1420 kráľ Albert V. prikázal zatknutie Židov, 270 z nich bolo
upálených na hranici, ostatní boli vyhnaní z krajiny potom, čo im bol predtým
skonfiškovaný majetok. Postavenie Židov sa zlepšilo v dobe vlády Fridricha III., ktorý
so súhlasom cisára poskytol ochranu židovským utečencom a povolil im usadiť sa v
Štajersku a Korutánsku, avšak na konci storočia nový panovník, Maximilián I., na
prosbu miestnych kresťanských kupeckých cechov Židom prikázal túto oblasť štátu
opustiť a usadiť sa na jeho východnom okraji, v Zistersdorfe pri Eisenstadte.312

312 http://www.jewishvirtuallibrary.org/austria-virtual-jewish-history-tour
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Jadro habsburského impéria tvorilo Rakúsko, ku ktorému sa postupne pripojili
iné štáty s viditeľnou židovskou populáciou: Čechy, Morava, Uhorsko, časť Talianska,
Halič a Bukovina, a vo výsledku sa tento štát stal miestom s najvyššou koncentráciou
židovského obyvateľstva v Európe. Postavenie Židov bolo diferencované, ale v
zásade sa opieralo o právnu a náboženskú autonómiu. V dobe protireformácie mali
Habsburgovia ďaleko k duchu náboženskej tolerancie, napriek tomu sa snažili
chrániť Židov na svojich statkoch, predovšetkým s ohľadom na vysoké dane uvalené
na židovské obyvateľstvo. Habsburgovia tiež neraz rušili protižidovské dekréty
vyhlásené lokálnymi úradmi. Habsburská ríša bol prvý štát, ktorý Židov povolal do
vojenskej služby a Tolerančný patent Jozefa II. bol prvým dokumentom tohto typu,
ktorý rušil pokorujúce obmedzenia. Od roku 1848 bolo využívanie občianskych práv
nezávislé na náboženskej príslušnosti, od roku 1867 sa Židia v ríši tešili plnej
občianskej rovnoprávnosti. Ich podiel na hospodárskom živote ríše bol značný,
predovšetkým v priemysle.313
19.

storočie

prinieslo

rozvoj

národného

života

národov

obývajúcich

habsburskú ríšu, čo sa nevyhlo ani židovskému obyvateľstvu. Pre neho avšak vláda
cisára predstavovala najvýznamnejšiu záruku bezpečia a František Jozef I. si získal
zvláštne miesto v srdciach Židov ríše, napr. tým, že sa dištancoval od antisemitizmu
a slov takých ľudí, ako burgmajstra Viedne Karla Luegera alebo Georga von
Schoenerer. Židovskí politici a myslitelia, napr. Otto Bauer, si boli vedomí
nebezpečenstva,

ktoré

v

sebe

niesla

skutočnosť,

že

monarchia

bola

mnohonárodnostná; Joseph Samuel Bloch vytvoril ideologické základy židovského
vlastenectva; Teodor Herzl vytvoril počiatok moderného sionizmu, ktorý mohol
predstavovať odpoveď na antisemitizmus.314 V dobe prvej svetovej vojny stáli Židia
Habsburgovcov na strane „svojho cisára“ a po porážke ústredných mocností sa delili
s ostatnými obyvateľmi osekaného štátu o frustrácie a komplikácie povojnových
rokov.315
Situácia Židov v Rakúskej republike bola pomerne stabilná do polovice
tridsiatych rokov. Veľkosť židovskej populácie dosahovala 200 tis. (z toho 180 tis.

313 http://www.jewishvirtuallibrary.org/hapsburg-monarchy
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žilo vo Viedni). Väčšina Rakúšanov avšak nadšene privítala anšlus a Rakúšania
pomerovo častejšie než Nemci vstupovali do nacistickej strany, a to nezmieňujeme
skutočnosť, že Hitler a Eichmann boli Rakúšania, alebo že niektorí Rakúšania slúžili
vo vyhladzovacích táboroch. Mnoho rakúskych Židov dokázalo po roku 1938 z krajiny
odísť, avšak najmenej okolo 70 tis. sa ich stalo obeťou holokaustu. 316
Po vojne sa v Rakúsku ocitlo mnoho tzv. dipisov (displaced persons), vrátane
Židov. Niektorí sa vrátili domov, ale väčšina po roku 1948 odišla do Izraela. Vo Viedni
existovala početne neveľká obec, v roku 1968 udržovala domov dôchodcov,
nemocnicu a školu. Spočiatku napäté diplomatické vzťahy s Izraelom sa zlepšili
potom, čo republika Izrael podporila v dobe šesťdňovej vojny v roku 1967.
Počas prvého desaťročia 21. stor. v Rakúsko žilo okolo 7400 Židov, z toho 800
osôb žilo vo Viedni pred vojnou, 1,5 tis. prišlo zo štátov bývalého Sovietskeho zväzu
(medzi nimi početná skupina z Gruzínska), ostatní z iných štátov východnej Európy.
Mimo Viedeň ešte existuje niekoľko židovských obcí, ale počet členov žiadnej z nich
neprekračuje sto osôb (Baden, Bad Gastein, Štajerský Hradec, Innsbruck, Linec,
Salzburg). V posledných rokoch do Rakúska prišlo tiež mnoho Židov z Iránu. Počet
Židov v Rakúsku sa odhaduje na 9 – 15 tis., v závislosti na prijatých kritériách.317
V júli 1991 rakúska vláda oficiálne uznala podiel Rakúska na zločinoch Tretej
ríše. V roku 1993 bola novo otvorená synagóga v Innsbrucku, zničená v roku 1938; v
rovnakom roku sa otvorilo Múzeum Židov mesta Viedne; v roku 1994 židovská obec
vo Viedni sprístupnila knižnicu; v roku 1995 slávila piate výročie svojej existencie
reformovaná kongregácia Ohr Chadash. Viedenské múzeum Judenplatz otvorené v
roku 2000 je pomníkom obetí zavraždených počas holokaustu; vo Viedni je v
prevádzke tiež Freudovo múzeum.318
Najdôležitejšou židovskou organizáciou v Rakúsku je Bundesverband der
Israelitischen Kultusgemeinden (v súčasnosti je predsedom Oskar Deutsch). 319
Nezávisle na zväze pôsobí Sefardská federácia; nájdeme tu aj rakúske pobočky
medzinárodných židovských organizácií, ako sú B'nai B'rith a WIZO

316 http://www.holocaustresearchproject.org/nazioccupation/anschluss.html
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(Women's International Zionist Organization). Pružne pôsobí Sionistická federácia,
študentské a mládežnícke organizácie, športový klub, ktorý sa môže pochváliť
veľkými úspechmi (S.C. Hakoah).320 Čo sa náboženského života týka, je jedinou
viedenskou synagógou nezničenou za vojny Stadttempel z roku 1826, v ktorej dnes
sídli kancelária rabína a obce. V prevádzke tu je tiež niekoľko chasidských shtiebelov
a modlitební; pôsobí tu organizácia Chabad.321
Existujú židovské materské školy a základné školy, gymnázium, chedery
udržujú ortodoxné komunity.322 Judaistické štúdia sa rozvíjajú na Viedenskej
univerzite a iných vysokých školách, vychádzajú noviny a časopisy, pracujú židovské
kníhkupectvá a vrchný rabín má svoj rozhlasový program. Mimo Viedeň sa židovské
múzeá nachádzajú v Eisenstadte a Hohenems, turisti a potomkovia zavraždených
tiež často navštevujú koncentračné tábor v Mauthausene.323
Bohužiaľ problém s neonacizmom a antisemitizmom zostáva naďalej aktuálny.
V

raných

deväťdesiatych

rokoch

boli

politikom,

úradníkom

a

novinárom

spolupracujúcim so židovskými obcami zasielané listové bomby; mnohí politici,
vrátane už nežijúceho Jörga Heidera zo Slobodnej strany Rakúska, sa uchýlilo k
antisemitskej rétorike; svastiky, protižidovské heslá sú v posledných rokoch dosť
časté. Rakúska vláda nerada a pomaly rieši žiadosti o vrátenie alebo kompenzáciu
majetku odobraného Židom.324 Volebná kampaň Kurta Waldheima, bývalého
tajomníka OSN, ktorý zatajil svoju nacistickú minulosť, sprevádzali diskusie a
antisemitské manifestácie. Waldheimova záležitosť avšak Rakúšanom umožnila
konfrontovať sa so svojou minulosťou a temnou históriou svojich rodín.325
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4.3. Belgicko.
Prvé hmotné stopy dokazujúce prítomnosť Židov na území dnešného Belgicka
pochádzajú z 13. stor. V tomto prípade je to náhrobná doska z Tienen s hebrejským
nápisom zmieňujúcim Rebeku, dcéru Mušeho. Nepočetní Židia sem avšak
pravdepodobne dorazili už v rímskych dobách. V 15. a 16. stor. našla útočisko veľká
skupina sefardských Židov vyhnaných zo Španielska ochranu na území patriacom
vtedy Habsburgom a keď sa po roku 1713 vláda Rakúšanov v Belgicku zmiernila a
viac sa otvorila židovskej spoločnosti, usadila sa tu aj skupina Aškenázov. Na území
Belgicka sa rozvíjal textilný priemysel, kvitli židovské nakladateľské domy a tlačiarne,
vysoko špecializované remeslá a šperkárstvo; všeobecne sa jednalo o dosť zámožnú
spoločnosť, ktorej politická situácia sa ešte zlepšila, keď sa krajina dostala pod
francúzsku a holandskú vládu. V roku 1831 sa z Belgicka stalo nezávislé
kráľovstvo.326 V okamžiku výbuchu svetovej vojny sa na území Belgicka podľa
rôznych štatistických odhadov nachádzalo od 80 do 100 tis. Židov, vrátane mnohých
utečencov zo štátov strednej a východnej Európy, počítajúcich s tým, že sa im podarí
odísť do štátov Severnej a Južnej Ameriky. V okamžiku nemeckej invázie do
Belgicka mnohí z nich stále čakali v belgických prístavoch. V dobe štvorročnej
nacistickej okupácie sa s pomocou belgických kolaborantov asi 25 tis. Židov dostalo
do tranzitného tábora v Mechelen (Malines) a bolo deportovaných do vyhladzovacích
táborov (dnes sa tam nachádza múzeum deportovaných). Napriek tomu, že belgické
hnutie odporu a mnohí civilisti vo svojich domoch ukrývali židovských susedov, prežili
len nemnohí. Za zdôraznenie avšak stojí, že Belgicko bolo jedným z mála
okupovaných štátov, v ktorom boli pozastavené transporty a existovala šanca utiecť z
nich. Po vojne sa židovský život v tejto krajine obrodil bez prekážok, ale okolo 4 tis.
osôb si zvolilo alijah do Izraela.327
Dnes počet židovského obyvateľstva v Belgicku dosahuje výšku 42 tis.,
predovšetkým v Bruseli a Antverpách. Zatiaľ čo prevažne frankofónni bruselskí Židia
vytvárajú sekularizovanú spoločnosť, Antverpy sú jedným z najväčších centier
chasidov v Európe, vrátane napr. priaznivcov cadikov z Belza, Góry Kalwarie (Ger),
Čortkiva, Lubaviča, Satmaru. V Belgicku je v prevádzke 45 synagóg, 30 z nich,
326 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/be
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všetky ortodoxné, sa nachádzajú v Antverpách. V Bruseli pôsobí viac než
10 synagóg, z toho dve reformované (jedna s bohoslužbami v angličtine) a tri
sefardské. V Antverpách samozrejme funguje celé zázemie nevyhnutné na
dodržiavanie náboženských zákazov a príkazov (kóšer obchody, bitúnky a pekárne
zásobujúce kóšer produktmi Židov po celej Európe, reštaurácie, kúpele, chedery), na
ktoré sa len ťažko dá naraziť v Bruseli, kde avšak pružne pôsobia neortodoxné
sociálne organizácie a židovské centrá (napr. Centre Communautaire Laïc Juin a
Cercle Ben Turion), nachádza sa tu pomník na počesť zavraždených belgických
Židov, Židov účastníkov hnutí oporu a tiež Židovské múzeum.328 Tiež tu sídli
kancelária Svetového židovského kongresu a hlavné sídlo Európskej únie židovských
študentov. V Bruseli a Antverpách žije asi 15 tis. Židov, menšie kongregácie existujú
v mestách Arlon, Liège, Mons, Ostende, Charleroi a Gent. Poprednou národnou
organizáciou je Koordinačný výbor belgických židovských organizácií, v ktorého čele
stojí Yohan Benizri.329 Antverpy, ktorým sa tiež vraví posledný štetl Európy, je známe
centrum obchodu s diamantmi, jedno z najväčších na svete, kde je špecifickou lingua
franca jazyk jidiš. Obchod s diamantmi úzko súvisí s chasidskou komunitou v tomto
meste, aj keď jej v poslednej dobe rastie konkurencia zo strany arménskych a
indických kupcov.330 Vrchný rabín Belgicka je volený obcou a sídli v hlavnej
synagóge krajiny, La Régence. Rabín a údržba synagógy je hradený predovšetkým
vládou. Aj keď belgická ústava nešpecifikuje národnostné menšiny, znamená
uznanie náboženských menšín/spoločenstiev, že sa štát pozitívne díva na sieť škôl
rôznej úrovne prevádzkovaných náboženskými združeniami a finančne ich
podporuje. V Antverpách funguje sedem židovských škôl, v Bruseli tri; okrem toho sa
deťom v Antverpách dostáva klasického náboženského vzdelania. 331
Židia v Belgicku majú vlastné tlačové tituly (vo francúzštine a flámčine),
vychádza celý rad titulov v jidiš, obec v Bruseli vlastní Radio Judaica, pôsobí tu tiež
židovská informačná agentúra, jediná svojho druhu v Európe. 332 Brusel rastie na
úroveň centra židovského intelektuálneho života, medzi poslednými hosťami CCLJ,

328 www.mjb-jmb.org
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vyššie zmienenej inštitúcie Centre Communautaire Laïc Juin sa ocitli francúzski
myslitelia Alain Finkielkraut a Bernard-Henri Levy a izraelský „Haaretz” mesto označil
za hlavné mesto budúcnosti.333 Dá sa však zaznamenať, že sa židovskí obyvatelia
mesta z centra a okolia centra Bruselu sťahujú na bohatšie predmestie, čo by sa
mohlo spájať s narastajúcou teroristickou hrozbou. Po roku 2013 obec v Bruseli
odovzdala dve synagógy a budovu židovskej školy nachádzajúce sa v centre
mesta.334
Nemožno ale hovoriť o jednej židovskej komunite v Belgicku. Ortodoxní židia z
Antverp sa diametrálne odlišujú od svojich súvercov v Bruseli. Komunity ležiace vo
flámsky hovoriacej časti krajiny čím ďalej tým častejšie hovoria o vytvorení
samostatných organizácií, ktoré by ich zastupovali. Aj napriek rozdielom sa obe
spoločnosti spájajú a uvedomujú si, ako veľký bol vplyv holokaustu na súčasnú tvár
sveta, vrátane belgického židovského spoločenstva. Na rozdiel od Francúzska, kde
väčšinu Židov predstavujú sefardskí imigranti zo Severnej Afriky, v Belgicku
prevažujú Aškenázovia, ktorí sem dorazili v tridsiatych a štyridsiatych rokoch zo
strednej a východnej Európy. Je niečo symbolického na skutočnosti, že najväčšie
belgické múzeum holokaustu a centrum pamäte Kazerne Dossin, otvorené v roku
2012 v Mechelen, leží presne v polovici cesty medzi Antverpami a Bruselom. Židia z
celej krajiny sa tu každoročne zhromažďujú na pripomenutie zavraždených. 335
V prípade kresťanských a ateistických obyvateľov krajiny sa antisemitizmus
prakticky nevyskytuje a židovské obce a organizácie solidarizujú s obeťami útokov v
krajine a Európe (napr. redakcia „Charlie Hebdo” alebo kóšer market v Paríži v roku
2015). Židovská komunita v Belgicku je, dokonca vo väčšej miere než ostatní
obyvatelia, vystavená nebezpečenstvu teroristických útokov zo strany islamských
fundamentalistov. Napr. vražda štyroch osôb v Židovskom múzeu ležiacom neďaleko
Hlavnej synagógy v hlavnom meste v máji 2014, útoky na letisku Zaventem a stanici
metra v Bruseli boli dôvodom, prečo bolo upustené od každý rok organizovaných
karnevalových sprievodov v rámci sviatku purim.336
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4.4. Španielsko.
Sefarad je hebrejské slovo označujúce Španielsko. V úzkom slova zmysle sú
Sefardim (množné číslo) Židia pochádzajúci z Pyrenejského polostrova, i keď dnes
má tento pojem širší význam a zahŕňa tiež židovské komunity v severnej Afrike, Iraku
(Babylone), Sýrii, Grécku, Turecku a väčšinu Židov, ktorí nie sú Aškenázovia (toto
označenie vzniklo z hebrejského slova znamenajúceho „nemecký“ a dnes zahŕňa
nielen nemeckých Židov, ale tiež Židov z východnej Európy a Ruska). Dnes je
rozlišovanie medzi Sefardom a Aškenázom skôr otázkou tradície; odlišujú ich jazyky
(ladino, arabčina, jidiš), výslovnosť hebrejčiny. Aškenázsky judaizmus sa delí na
ortodoxný, konzervatívny, reformačný, rekonštrukcionistický atď., judaizmus Sefardov
zostal všeobecne homogénny a nábožensky tradičnejší.337
Dejiny Židov v Španielsku siahajú do rímskych dôb; niektorí historici poukazujú
na obdobie po zbúraní druhého jeruzalemského chrámu a židovských otrokov
privedených sem víťaznými Rimanmi; iní na obdobie ešte predošlé. Zdá sa vysoko
pravdepodobné, že na Pyrenejský polostrov prichádzali Židia, prinajmenšom v
obchodných záležitostiach, už skôr.338
Židia v stredoveku, v dobe arabskej nadvlády, žili na polostrove, venovali sa
predovšetkým obchodu a remeslu a ich politické a spoločenské postavenie bolo
rôzne v jednotlivých kráľovstvách, vojvodstvách a kalifátoch a podliehalo mnohým
zmenám. Napriek tomu, že sa odhady líšia, väčšina historikov prijíma, že pred
svadbou Izabely a Ferdinanda na území polostrova žilo okolo 200 tis. Židov.339
Dynastické manželstvo Izabely Kastílskej a Ferdinanda Aragónskeho zahájilo proces,
na ktorého konci stálo zjednotené katolícke Španielsko. Nieslo to so sebou
nebezpečenstvo pre Židov: najkatolíckejšie veličenstvá Španielska sa rozhodli krajinu
„očistiť“ od inovercov. V roku 1481 bola vytvorená svätá inkvizícia a keď boli v roku
1492 moslimovia vytlačení z Granady, padlo aj rozhodnutie o vyhnaní Židov. Na
konci júla 1492 utieklo zo Španielska viac než 100 tis. Židov.340
Tí, ktorí chceli v krajine zostať, museli súhlasiť s krstom, ale mnohí i naďalej
skryto zachovávali vernosť judaizmu. Mnohí z tzv. conversos pohŕdavo
337 http://www.jewishgen.org/Sephardic/SEPH_who.HTM
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označovaných ako marranos (svine) zahynulo na hranici, niektorí utiekli do západnej
Európy (usadili sa napr. v Holandsku) a Latinskej Amerike, mnohí sa potom vrátili k
judaizmu. Bohatí konvertiti sa prostredníctvom manželstva spájali so španielskou
aristokraciou. Malé množstvo Židov do Španielska dorazilo v 19. stor. Obnovujúce sa
židovské spoločenstvo otvorilo synagógy v Madride a Barcelone už počas prvých
desaťročí 20. storočia.
Neutralita Španielska počas druhej svetovej vojny umožnila viac než 25 tis.
Židom evakuovať sa cez Španielsko na západ. Spolupracovalo sa na tom s
francúzskou diplomaciou, v roku 1944 sa Španielsko tiež zapojilo do úsilia o záchranu
maďarského židovstva, keď prijalo 2750 utečencov. Postoj mnohých španielskych
diplomatov sa odlišoval od postoja samotného Franca, ktorý vládol v krajine od roku
1939 do svojej smrti v roku 1975. Po druhej svetovej vojne sa Franco snažil tvrdiť, že
sa skutočne snažil zachrániť Židov v Španielsku, ale historici tvrdia, že fašistické
Španielsko nezostalo s ohľadom na ideologickú opozíciu neutrálne preto, aby
pristúpilo medzi štáty osi, ale preto, že občianska vojna v Španielsku v rokoch 1936 –
39 (čo bol svojho druhu polygón pre nemeckých vojakov pomáhajúcich Francovi stála
krajinu príliš mnoho a zanechala ju zruinovanú. Generál Franco skutočne v krajine
nebudoval koncentračné tábory ani neposielal španielskych Židov do Nemecka, aj keď
pred niekoľkými rokmi bol v archívoch nájdený dokument z roku 1941, preukazujúci,
že Španielsko pripravilo zoznam 6 tis. Židov obývajúcich jeho územie so zámerom
odovzdať ich „architektovi konečného riešenia“ Himmlerovi. Došlo k tomu v okamžiku
vyjednávania Nemecka a Španielska o pristúpení Španielska ku štátom osi, k čomu
nakoniec nedošlo.341
Úplná väčšina Židov, ktorí sa v Španielsku ukryli, po vojne odišla do iných
krajín, pretože im ponúkalo iba tranzit a nie víziu rezidenta. Do Izraela po roku 1948
emigrovalo okolo 1400 osôb. V dobe režimu generála Franca existovali židovské
komunity v Madride a Barcelone, až v roku 1968 Madrid otvoril novú synagógu. Izrael
a Španielsko nenadviazali diplomatické styky až do roku 1968, kedy Španielsko
uznalo štát Izrael. Avšak španielska židovská komunita prostredníctvom priateľských
združení a kultúrnej spolupráce a nakoniec aj prostredníctvom rodinných väzieb
341 http://www.haaretz.com/wwii-document-reveals-general-franco-handed-nazis-list-of-spanish-jews-
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zaisťovala neoficiálne spojenie medzi oboma krajinami. V roku 1992 vláda a kráľ
Juan Carlos oficiálne odvolal edikt o vyhnaní Židov z roku 1942. V posledných rokoch
boli v Madride a Barcelone vybudované nové synagógy. 342
Dnes sú dvoma hlavnými centrami židovského života v Španielsku Madrid
(okolo 4,5 tis.) a Barcelona (3,5 tis.), nasleduje Malaga, Alicante, Cádiz, Marbella,
Mallorca, Torremolinos, Valencia, Kanárske ostrovy (prichádzajúci zo severnej Afriky
v päťdesiatych rokoch 20. stor. položili počiatok tamojších židovských komunít),
Sevilla. V španielskej severnej Afrike, v mestách Ceuta a Melilla, tiež sídli malá
židovská komunita. Dnešní španielski Židia sú potomkovia povojnovej migrácie z
Maroka, balkánskych krajín, iných európskych štátov a ako posledná väčšia
migračná vlna prišli Židia z Latinskej Ameriky.343
V Španielsku býva okolo 45 tis. Židov (0,08 % celkovej populácie), väčšina z
nich v Madride a Barcelone (asi 15 tis., aj keď oficiálne údaje židovských obcí
uvádzajú nižšie počty). Federácia židovských obcí Španielska (Federacion de
Comunidades Israelitas de Espada, predsedom je v súčasnosti Isaac Querub),344
ktorá zjednocuje ortodoxné židovské obce z rôznych častí krajiny, reprezentuje
záujmy židovského spoločenstva pred vládou. V Barcelone tiež existuje reformovaná
kongregácia a skupiny vedené Chabadom. Chabad pôsobí tiež v Malage, Girone,
Marbelle a Madride.345
Emigranti z Latinskej Ameriky prišli zo silne sekularizovaných obcí, organizujú
vlastné nenáboženské združenia, do ktorých činnosti sa snažia zapojiť aj iných
Židov. Jednou z v tomto duchu najpružnejšie pôsobiacich organizácií je centrum
Barucha Spinozy. V Barcelone sa Sefardi a Aškenázovia modlia v zvláštnych
synagógach; mimo hlavné centrá, Madrid a Barcelonu, sú v prevádzke synagógy
napr. v Alicante, Malage, Marbelle, Melille, Seville, Torremolinos a Valencii. Židovské
školy sú v prevádzke v Barcelone, Madride a Malage. Aktívne sú národné pobočky
WIZO a B'nai B'rith, v Barcelone sa nedávno otvorilo centrum venujúce sa ochrane
židovského dedičstva „Zakhor”.346

342 http://www.jewishvirtuallibrary.org/spain-virtual-jewish-history-tour
343 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/ES

[10.05.2017]
[10. 5. 2017]

344 http://www.eurojewcong.org/communities/

[10.05.2017]
http://www.chabad.org/centers/default_cdo/country/Spain/jewish/Chabad-Lubavitch-Directory.htm
[13.05.2017]
346 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/ES [10. 5. 2017]
345

115

V Tolede sa nachádza v synagóge sídliace Sefardské múzeum, v Córdobe
môžeme navštíviť Maimonidovu synagógu (mnohé objekty synagóg v Španielsku
slúžili po vyhnaní Židov ako katolícke kostoly). V mnohých mestách možno navštíviť
bývalé židovské štvrte.347 Španielsko v roku 2015 prijalo dlho a netrpezlivo
očakávaný zákon umožňujúci tisícom ľudí po celom svete uchádzať sa o španielske
občianstvo, pokiaľ preukážu, že sú potomkami Židov vyhnaných z krajiny v dobe
prenasledovania Svätej inkvizície v roku 1492. Dôležité je, že sa uchádzač nemusí
zriecť už držaného občianstva ani bývať vo Španielsku.348
Pretože tu neexistuje zákon obmedzujúci šírenie nenávisti alebo popierania
holokaustu, slúži Španielsko ako vydavateľské a distribučné centrum pre neonacistov
a iných predstaviteľov extrémnej pravice. Po skončení vojny našlo vo frankistickom
Španielsku úkryt mnoho nacistických vojnových zločincov a neonacistov odsúdených
za šírenie rasovej nenávisti alebo historický revizionizmus.349
V súčasnom Španielsku v zásade nie je počuť o prípadoch antisemitizmu a o
to prekvapivejšie sú údaje zo správy Institut Gatestone z roku 2011, venujúcej sa
napr. násiliu a antisemitskej propagande na Pyrenejskom polostrove. Autori správy
tvrdili, že sa Španielsko stalo jedným z najviac antisemitských štátov v Európskej únii
a španielska vláda neučinila žiadne kroky, aby tento faktický stav zmenila. Došlo
k tomu v dobe recesie, ekonomickej krízy a sociálnych nepokojov v Španielsku,
nárast antisemitizmu preto autori správy spájali so známym javom hľadania
„obetného baránka“ zodpovedného za ekonomické ťažkosti a sociálnu búrku. 350 Iné
správy týkajúce sa antisemitizmu v Európe, publikované newyorskou Ligou proti
hanobeniu, vravia, že podľa 54 % Španielov „majú Židia príliš veľkú silu na
medzinárodných trhoch“, 51 % respondentov tvrdilo, že „Židia sú lojálnejší k Izraelu
než k Španielsku“.351 Výsledky dotazníku prekvapujú v prípade štátu, medzi ktorého
obyvateľmi Židia predstavujú iba 0,08 %, a štátu, ktorý sa značnej časti „svojich“
Židov zbavil pred niekoľkými storočiami.
347 Tamtiež.
348 http://elpais.com/elpais/2015/06/11/inenglish/1434029376_459656.html

[10.05.2015]
[10. 5. 2017]
350 https://www.gatestoneinstitute.org/2020/spain-anti-semitic [13.05.2017]
351 Tamtiež.
349 http://www.worldjewishcongress.org/en/about/communities/ES
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Môžeme sa avšak odvážiť tvrdiť, že židovská komunita v tomto štáte môže byť
zvlášť vystavená nebezpečenstvu teroristickej hrozby zo strany islamských
fundamentalistov. Zdá sa, že si španielski Židia potenciálne ohrozenie uvedomujú:
vrchný rabín Katalánska Meir Bar-Hen v rozhovore pre Jewish Telegraphic Agency
apeloval na židovskú komunitu, aby opustila Katalánsko a presunula sa do Izraela.
Rabín rozhovor poskytol po útokoch, ku ktorým došlo v auguste 2017 v centre
Barcelony a v Cambrils.352

352 http://www.rp.pl/Terroryzm/170819114-Rabin-do-Zydow-z-Katalonii-Wyjezdzajcie-do-Izraela.html

[23. 8. 2017]
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„B”
DOTAZNÍKOVÝ PRIESKUM. ŽIDOVSKÁ MENŠINA VO
VYBRANÝCH ŠTÁTOCH.
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Č. 1. PRIEBEH A ORGANIZÁCIA VÝSKUMOV.
Pre potreby projektu „Comparative Studies on Minorities Situation in Europe
and Guidelines to Improve and Standardize the Minorities’ Status in Europe”
koordinovaného nadáciou ChAI spojenou s Chabad Lubavič Poľsko, realizovaného v
rámci programu ERASMUS+, bol vykonaný dotazníkový výskum týkajúci sa
židovskej menšiny v danom štáte. Okrem Poľska výskum prebiehal na Slovensku,
v Maďarsku, Rakúsku, Belgicku a Španielsku.
Táto časť práce predstavuje názory predstaviteľov židovskej menšiny
nápomocné napr. na zhodnotení ich situácie v danom štáte, načrtnutí rovín kontaktov
fungujúcich medzi reprezentantmi židovskej menšiny a centrami moci, väčšinovou
spoločnosťou a inými minoritami. Informácie získané vďaka výskumom mali za cieľ
ukázať,
– aspoň čiastočne, situáciu židovskej menšiny tak, ako ju vnímajú sami jej
zástupcovia,

zachytiť

problémy

spojené

napr.

so

slobodou

praktikovania

náboženstva a udržiavania národnej identity, možnosťami štúdia a používania
židovských jazykov, upozorniť na odtiaľ prameniace potreby a problémy v
jednotlivých krajinách (tiež problém antisemitizmu a diskriminácie a ich potieranie),
úroveň ich akceptácie inými menšinami a väčšinovou spoločnosťou.

Predmet a ciele výskumu:
Podstatnou otázkou bol pokus o určenie identifikácie a identity: židovskej,
európskej, občianskej, respondentov. V rámci systematizácie a zjednodušenia
výskumného postupu bolo v dotazníku vydelených niekoľko problematík: jazykové,
náboženské a rodinné otázky, vzťahy s inými, pomer menšina-vláda, stupeň dôvery k
jednotlivým

vládnym

agentúram

a

verejným

inštitúciám,

antisemitizmus

a

diskriminácia. Na tomto základe sme sa snažili získať materiál nápomocný v
poskytnutí odpovede na otázky:
- Aké sú potreby a stupeň ich uspokojenia, pokiaľ ide o možnosť štúdia a používanie
židovských jazykov a poznávanie kultúry a histórie Židov?
- Aké faktory prekážajú v alebo znemožňujú slobodný prístup k učeniu sa
židovských jazykov a znalostí o histórii a kultúre Židov?
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- Pocit akej identity je najbližší predstaviteľom židovskej menšiny v danej krajine?
- Ako reprezentanti menšiny hodnotia podiel a zapojenie vládnych a samosprávnych
inštitúcií do zaručovania z externej a internej legislatívy vyplývajúcej bezpečnosti
menšín a do podporovania rozvoja jej identity?
- Ako zástupcovia židovskej menšiny vnímajú iné národnosti žijúce v danej krajine,
so zvláštnym zohľadnením početnejších národnostných menšín, a ako hodnotia ich
situáciu?
- Ako menšina vníma svoje vzťahy s väčšinovou spoločnosťou?
- Stretávajú sa predstavitelia židovskej menšiny s nejakými formami diskriminácie a
antisemitizmu?

Miesto vykonania výskumu, výber respondentov, charakteristika výskumného
nástroja:
Skúmané skupiny sa skladali výhradne z predstaviteľov židovskej menšiny v
danej krajine (vlastné vyhlásenie). Dotazníkové výskumy viedli organizácie spojené s
chasidským hnutím Chabad a v sídlach Chabadu, prípadne boli dotazníky on-line
rozosielané prostredníctvom organizácií a nadácií spolupracujúcich s hnutím.
Dotazníky boli zostavené v poľštine a angličtine (pre respondentov mimo Poľsko),
pričom bolo možné využiť pomoc prekladateľa – osoby vykonávajúcej výskum v
danej krajine, prípadne po kontaktovaní e-mailom. Za vykonanie výskumu na mieste,
rozosielanie a zber dotazníkov on-line a cez e-mail zodpovedali koordinátor a
partneri projektu: Fundacja ChAI, Varšava (koordinátor), Egységes Magyarországi
Izraelita Hitközség, Budapest, Chabad Huis voor Cultuur, Zorg en Forming vzw,
Antwerpen, Chabad Youth Center, Wien, Chabad Lubavitch Fundacion Privada,
Barcelona, Židovské vzdelávacie centrum Chabad, Bratislava.
S ohľadom na možnosť zachovania anonymity a tiež vykonania výskumu
počas dosť krátkej doby, na pokiaľ možno veľkej skupine respondentov, bol ako
najvhodnejší výskumný nástroj zvolený dotazník. Dotazník (viď dodatok) okrem
otázok tzv. matice (pohlavie, vek, vzdelanie, zdroje príjmu, členstvo v židovskej obci
alebo organizácia židovskej menšiny) obsahoval 25 otázok. Ocitli sa v ňom tak
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uzatvorené otázky, ako aj otvorené umožňujúce respondentovi poskytnúť odpoveď,
akú sám uzná za vhodnú. Pri niektorých uzatvorených otázkach bola ponechaná tiež
možnosť poskytnúť odpoveď mimo ponúkané odpovede v prípade, ak by respondent
zistil, že ponúkané odpovede nevyčerpávajú tému otázky, alebo pokiaľ by mal v
nejakej veci zvláštny názor a chcel sa o neho podeliť.

Priebeh výskumu:
Výskum prebiehal v mesiacoch apríl – máj 2017, pričom s ohľadom na
nepatrný počet odpovedí z niektorých štátov bolo obdobie ich zhromažďovania
predĺžené do 15. augusta. Výber vzorky nebol úplne náhodný – dotazníky dostali
členovia a sympatizanti organizácií a inštitúcií spolupracujúcich s hnutím Chabad v
jednotlivých štátoch, čo nevylučovalo, s ohľadom na rozsah a charakter aktivít
jednotlivých združení, ani vyplnenie dotazníka osobou, ktorá nie je spojená s
Chabadom, ale cíti sa byť členom židovskej menšiny a je občanom daného štátu.
Prostredníctvom vyššie uvedených inštitúcií-partnerov projektu bolo možné preniknúť
priamo k predstaviteľom židovskej menšiny.
Každá skupina bola pred rozdaním dotazníkov informovaná, že účasť vo
výskume je dobrovoľná a anonymná (príslušná informácia sa ocitla tiež na výtlačkoch
dotazníkov). Rovnako bola predstavená téma a cieľ výskumu a informácie o projekte
a krátke pokyny týkajúce sa umiestňovania odpovedí v dotazníku. Odhadovaný čas,
ktorý respondenti potrebovali na poskytnutie odpovedí, je 15 až 25 minút.
Informácie o počte respondentov, vekovej štruktúre a charakteristike skúmanej
osoby sa nachádzajú v časti predchádzajúcej odpovediam na samotné otázky (tam,
kde to bolo na mieste s ohľadom na definície menšiny platné v danom štáte, neboli
zohľadnené odpovede tých osôb, ktoré vyplnili dotazník a neboli pritom občanmi
daného štátu, teda nepatrili do v danom štáte oficiálne uznávanej menšiny). Celkovo
sa do výskumu zapojilo okolo 180 respondentov s veľkým vekovým rozdielom, od 17
do 70+ rokov. Medzi jednotlivými vekovými skupinami bola najpočetnejšia skupina
osôb dospelého a produktívneho veku (nad 25, pod 60).
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Č. 2. POĽSKO.
2.1. Štruktúra a charakteristika skúmanej skupiny respondentov.
Do výskumu sa zapojilo 37 respondentov vyhlasujúcich sa za predstaviteľov
židovskej menšiny v Poľskej republike, z toho 19 žien a 18 mužov. Skúmaná skupina
bola vekovo diferencovaná s prevažovaním osôb produktívneho veku: 2 osoby vo
veku do 17 rokov, jedna vo veku od 18 do 25 rokov, 3 vo vekovom intervale 26 – 30,
11 osôb v intervale 31 – 40, 7 osôb v intervale 41 – 50 a 51 – 60, 3 osoby vo veku
61 – 70 a jedna osoba vo veku nad 70 rokov. Úplná väčšina respondentov sa
narodila v Poľsku (34 osôb), dve na Ukrajine a jedna na Slovensku.

Pohlavie respondentov:

Ženy
Muži

Vek respondentov:
0-17
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
70+
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Miesto bydliska respondentov:

Dedina
Mesto

Veľké mesto

Väčšina respondentov ako miesto svojho bydliska uviedla veľké mesto (nad
100 000), 3 mesto a 3 dedinu. Tri z týchto osôb uviedli ako miesto svojho aktuálneho
bydliska iný štát než Poľsko: Izrael (veľké mesto), Španielsko (veľké mesto) a
Ukrajinu (mesto). Dotazníkový prieskum prebiehal vo Varšave, ale zdá sa, že
všeobecne, napriek tomu, že ide o veľmi malú vzorku, odpovede potvrdzujú tradičné
miesta

osídlenia

urbanizovanej,

židovskej

sídliacej

v

menšiny
mestských

v

Poľsku,
a

skupiny

veľkomestských

oddávna

vysoko

centrách.

Medzi

respondentmi zotrvávalo v manželskom zväzku 19 osôb, v partnerskom zväzku,
slobodných 12, dve odmietli na túto otázku odpovedať.

Vzdelanie:

Neúplne
vysokoškolské
Stredné
Vysokoškolské

Je to skupina s dobrým vzdelaním: jedna osoba deklarovala neúplne
vysokoškolské vzdelanie, 9 stredné a 27 vysokoškolské. Ako zdroj príjmov
deklarovalo firmu 8 osôb, vo vládnej a nevládnej administratíve pracuje 5 osôb,
v slobodných povolaniach 8, ako nájomní duševní pracovníci 4, v kultúre
a vzdelávaní pracujú 3 osoby, študujú dve osoby, starobný alebo invalidný dôchodok
poberajú 3 a jedna osoba pracuje ako nájomný manuálny zamestnanec. Tri osoby na
túto otázku neodpovedali.
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Prináležitosť do náboženskej obce, menšinovej organizácie atď.
Obec, združenie
Len združenie
Nepatrí

Iné

K členstvu do židovskej obce, prípadne obce a združenia židovskej menšiny,
sa prihlásilo 19 osôb, dve deklarovali prináležitosť do menšinového združenia, jedna
odmietla odpovedať, jedna odpoveď neposkytla a jedna vyhlásila, že príležitostne
navštevuje sídlo Chabad Lubavič. Ani do obce, ani do združenia židovskej menšiny
neprináleží 13 respondentov.

2.2. Vybrané aspekty výskumu.
2.2.1. JAZYK.
Na otázku „Akým jazykom najčastejšie hovoríte doma?“ mali respondenti na
výber niekoľko odpovedí, mohli odmietnuť odpovedať, prípadne uvedenie vlastnej.
Výsledky:
– národný (v tomto prípade poľština) – 28
– hebrejčina a poľština – 1
– jidiš a poľština – 2
– poľština, hebrejčina, jidiš – 1
– poľština, hebrejčina, angličtina – 1
– poľština a angličtina – 2
– poľština a slovenčina – 1
– ruština – 1
Žiadny z respondentov neuviedol výhradne židovské jazyky: hebrejčinu a jidiš.
Celkom sa iba 5 osôb prihlásilo k tomu, že doma používa niektorý zo židovských
jazykov, pričom to zakaždým sprevádzalo používanie iných jazykov, najčastejšie
poľštiny. Môže to prameniť z obmedzených možností štúdia židovských jazykov,
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zvlášť jidiš, v Poľsku. Tabuľka nižšie informuje o týchto možnostiach (otázka „Máte
možnosť...“):
Áno

Dosť
často

Veľmi
zriedka

Nie

Neviem

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Štúdia hebrejčiny?

20

1

10

5

–

1

Štúdia židovského jazyka (jidiš)?

10

1

12

12

1

1

Rozhovor s priateľmi, kolegami atď. v
židovských jazykoch?

3

5

15

7

1

2

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania a sledovanie televízie v
židovských jazykoch?

7

5

10

7

7

3

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania
a
sledovanie
televízie
venovaných židovskému náboženstvu,
kultúre a histórii (v nežidovských
jazykoch)?
Riešenie
úradných
záležitostí
a
používanie
židovských
jazykov
v
kanceláriách alebo na úrade?

11

9

7

7

–

3

2

–

5

25

1

4

Vyššie uvedené možnosti sa skoro ukázali ako značne dôležité pre časť
respondentov, čo ilustruje tabuľka nižšie (otázka: „Do akej miery je pre vás
dôležitá...?“):
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Veľmi Veľmi
dôležité

Málo
dôležité

Nedôležité

N
e
v
i
e
m

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Možnosť štúdia hebrejčiny

16

11

6

1

1

2

Možnosť štúdia židovského jazyka (jidiš)

9

9

10

5

1

3

Možnosť rozhovoru s priateľmi, kolegami
atď. v židovských jazykoch

9

10

10

4

1

3

Možnosť
histórie

a

24

8

2

–

–

3

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie v židovských jazykoch

13

10

9

1

–

3

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie
venovaných
židovskému
náboženstvu, kultúre a histórii (v
nežidovských jazykoch)

19

10

4

1

–

3

Možnosť riešenia úradných záležitostí a
používanie
židovských
jazykov
v
kanceláriách alebo na úrade?

5

8

10

10

–

4

štúdia

židovskej

kultúry

Pre väčšinu osôb, ktoré vyplnili dotazníky, sú možnosť učenia sa o histórii a
kultúre Židov, podobne ako možnosť štúdia židovských jazykov (predovšetkým
hebrejčiny) dosť dôležité. Prevaha poukazovania na hebrejčinu môže vyplývať z
užitočnosti tohto jazyka používaného v Izraeli (vylúčený nie je ani náboženský aspekt
znalosti jazyka Písma), zatiaľ čo chuť poznať jidiš môže prameniť z vedeckých
potrieb, literárnych záujmov alebo zo „sentimentu“, teoreticky teda z menej
pragmatických dôvodov. Zároveň sú v Poľsku možnosti štúdia týchto jazykov
obmedzené: centrá, v ktorých možno navštevovať kurzy hebrejčiny alebo jidiš sa
najčastejšie nachádzajú vo veľkých mestách, a mimo Varšavu a sídla väčších
židovských náboženských obcí sú spojené predovšetkým s akademickými centrami.
Ešte horšie vyzerá situácia v prípade vyučovania týchto jazykov na základných a
stredných školách, podobne ako možnosť navštevovať kurzy kultúry a histórie Židov.
Odpoveďou respondentov na otázku „Majú židovské deti a mládež na mieste, kde
bývate, možnosť...?“ sa nachádzajú nižšie:
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Áno

Nie

Neviem

Odmietam
odpovedať/Bez
odpovede

8

22

5

2

Navštevovanie súkromných židovských škôl (so
17
židovskými jazykmi)?

15

2

3

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej
kultúry a tradícií na verejných nežidovských 7
školách?

22

5

3

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej
kultúry a tradícií na súkromných nežidovských 15
školách?

16

3

3

Navštevovanie verejných
židovskými jazykmi)?

židovských

škôl

(so

Jasne je vidieť prevaha súkromných škôl, na ktorých sa možno učiť v
židovskom jazyku alebo židovský jazyk. Znovu, nesmieme zabúdať, že väčšina
respondentov sú obyvatelia veľkých miest (nad 100 000 obyvateľov), pravdepodobne
obyvatelia Varšavy, v ktorej sa sústredí väčšina inštitúcií židovskej menšiny, kde
rovnako existuje možnosť vzdelávania, prípadne je ľahšie naraziť na kurzy široko
chápanej židovskej kultúry. Odinakiaľ vieme, že podobné zázemie má ešte Krakov a,
v menšej miere, sídla nemnohých židovských náboženských obcí v Poľsku a väčšie
akademické strediská.
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2.2.2. NÁBOŽENSTVO A NÁRODNÉ SVIATKY.
Účasť na náboženských a rodinných oslavách tradičného charakteru je
nesmierne dôležitým ukazovateľom „bytia Židom“, židovskej identity respondentov.
Nižšie sa nachádzajú odpovede na otázku na účasť na takých udalostiach, ako je brit
mila, bar micva, cirkevný sobáš a pohreb atď.
Potvrdzujúcu odpoveď udelilo 26 respondentov, negatívnu 2, 7 vyhlásilo, že
nemá takúto možnosť, dvaja odmietli odpovedať. Dosť podobné boli odpovede na
otázku, či majú okrem rodinných slávností možnosť praktikovať judaizmus a židovské
tradície, zúčastniť sa náboženských obradov a sláviť sviatky. Tu poskytlo potvrdzujúcu
odpoveď 31 osôb, negatívnu 3 osoby, jedna vyhlásila, že nevie, dve odmietli na túto
otázku odpovedať.
Na otázku „Máte možnosť zúčastňovať sa kultúrnych a národných slávností
(napr. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď.)?“ padlo 33 potvrdzujúcich
odpovedí, jedna osoba odpovedala, že takúto možnosť nemá, 3 vyhlásili, že nevedia.
S predchádzajúcou otázkou sa spájala otázka na účasť zástupcov štátnych a
samosprávnych úradov v mieste bydliska respondentov, prípadne jej podporu
organizovaním náboženských a kultúrnych osláv židovskej menšiny, ako je chanuka,
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď. Odpovede nižšie:
-

Áno – 18

-

Sporadicky – 0

-

Nie – 9

-

Neviem – 10

V prípade tejto otázky sa nevyskytlo odmietnutie odpovede.
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2.2.3. OTÁZKA IDENTITY.
Tabuľka nižšie obsahuje odpovede na témy: „Cítite sa pyšný na...?“:
N
e
Áno/Veľmi v
i
e
m

Odmietam
odpovedať/Bez
odpovede

Nie/Vôbec

Skôr
Skôr
nie
áno

2

7

–

23

1

4

1

10

6

11

5

4

– pôvod z regiónu, v ktorom žijete
alebo z ktorého pochádzate
2

9

4

17

2

3

– pôvod z mesta, v ktorom žijete
alebo z ktorého pochádzate
2

10

3

17

2

3

11

1

16

4

3

– bytie Židom/židovský pôvod
– bytie občanom štátu, v ktorom žijem

–
bytie
Európankou/Európanom

2

Väčšina respondentov odpovedala, že sa cíti veľmi pyšných na to, že sú Židia,
prípadne židovského pôvodu. Miera pozitívneho vnímania regiónu a miesta svojho
bydliska/pôvodu je menšia, pomerne najmenej osôb (11) uviedlo svoju plnú afirmáciu
krajiny pôvodu. Všeobecne sa ale respondenti cítia byť pyšní na svoj pôvod, miesto
bydliska, región, na to, že sú súčasťou európskeho spoločenstva. Na otázku
ohľadom stupňa spojenia so štátom bydliska, miestom bydliska, Európou, regiónom,
štátom Izrael padali odpovede:
Vôbec

Slabo

Silno

Veľmi

Štátom bydliska

2

11

10

Regiónom

2

17

Miestom bydliska

2

Európou
Izraelom

Neviem

Odmietam
odpoveď

12

1

–

7

11

1

–

12

8

13

1

–

1

10

13

11

2

–

1

7

10

17

1

1
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Pozornosť priťahuje skutočnosť, že, síce minimálne, ale predsa, je/cíti sa
väčšina respondentov silnejšie spojená s Európou, a predovšetkým s Izraelom, než s
krajinou bydliska (Poľskom). Pomerne slabšia je identifikácia s regiónom a miestom
(mestom) bydliska.
Vyššie uvedené údaje potvrdzujú odpovede na otázku ohľadom vzťahu k
Európskej únii, ktorý respondenti príslušne označili ako:
-

veľmi pozitívny – 12

-

pozitívny – 16

-

ľahostajný – 8

-

neviem – 1
Nevyskytli sa negatívne a veľmi negatívne názory, rovnako tak nikto

neodmietol odpovedať. Zdá sa teda, že vzťah k Európskej únii je plne pozitívny,
dokonca afirmatívny. Podobné odpovede zazneli na otázku ohľadom prináležitosti
Poľska od únie (je prináležitosť krajiny do EÚ pre židovskú menšinu výhoda?).
Odpovede nižšie.
-

áno – 20

-

nemá význam – 11

-

neviem – 6
Avšak môžeme si všimnúť, že názor na výhody z členstva v Európskej únii

vyplývajúce pre židovskú menšinu už je rozdelenejší, menej nadšený, aj keď sa
nevyskytli negatívne názory.
Ďalšia otázka znela „Rozhodli by ste pre odjazd z krajiny pod podmienkou
získania výraznej finančnej a sociálnej pomoci?“. Tu súhlasne odpovedalo 18
respondentov, odmietli 3 osoby, odpoveď „neviem“ poskytlo 14 osôb, 2 odmietli na
túto otázku odpovedať.
Tí, ktorí sa rozhodli odísť, uviedli: Izrael (15), USA/Ameriku (3), USA alebo
Izrael (2), Izrael alebo Kanadu (1), Izrael, Kanadu, Veľkú Britániu, Švajčiarsko alebo
Rakúsko (1), odpoveď „neviem“ poskytli 3 osoby, 12 odmietlo odpovedať.
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Opäť priťahuje pozornosť vysoké percento uvádzajúce Izrael, čo môže
vypovedať o hlbokých pocitoch zopnutia so židovským štátom. Len málo osôb
uviedlo „tradičné“ emigrantské štáty, kam sa obvykle smeruje z ekonomických
dôvodov. Môže to vypovedať o zlepšujúcom sa životnom štatúte v Poľsku po vstupe
do Európskej únie, ale vysoký ukazovateľ Izraela ako miesta prípadnej emigrácie,
ako sa zdá, svedčí predovšetkým o hlbokej identifikácii so židovskou identitou
respondentov a pýche na to, že majú vlastný židovský štát, dokonca, aj keď nie sú
jeho občanmi.
Zaujímavé, a vyššie uvedené hypotézy potvrdzujúce, sú tiež odpovede na
otázku, kým sa respondent najviac cíti byť:
Židom – 14
Poliakom

–

1

Poliakom a Židom – 6
Poliakom

židovského

pôvodu

–

6

poľským Židom – 8
Európanom – 1
Iné: ruským Židom – 1
Svoju židovskú identitu alebo pôvod nejakou formou zdôraznili takmer všetci
respondenti, zatiaľ čo iba jeden sa označil výhradne za Poliaka a jeden za Európana.
Bolo zdôraznené miesto pôvodu ako „poľský“ alebo „ruský“ Žid, ale toto oznámenie
malo druhoradý význam v porovnaní so zdôraznením svojho židovstva. Odpoveď
„Poliak židovského pôvodu“ padla šesťkrát.
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2.2.4. VO VZŤAHU K INÝM
V dotazníku sa ocitli otázky ohľadom hodnotenia aktivity, sympatií alebo
antipatií, viditeľnosti národnostných a etnických menšín vo verejnej sfére v Poľsku.
Na otázku, ktorá z národnostných a etnických menšín v danom štáte je najviac
viditeľná vo verejnej sfére, kultúrnom a politickom živote respondenti odpovedali, že
židovská (14), nemecká (1), ukrajinská (6), ruská (1), sliezska (1), nemecká a
ukrajinská (2), rôzne (1), žiadna (2). Tu je potrebné zdôrazniť, že sliezska menšina,
Slezania žijúci v Hornom a Dolnom Sliezsku, nemá v Poľsku postavenie etnickej ani
národnostnej menšiny. Boli poskytované tiež odpovede kritické k realite v Poľsku:
„žiadna, máme poľsko-katolícku monokultúru“, dve odpovede boli chybné (možno
vyplývali z nepochopenia otázky) – „katolícka“ a „európska“. Na túto otázku
neodpovedalo 6 osôb.
Všeobecne teda veľká časť respondentov hodnotila aktivitu a viditeľnosť
židovskej menšiny vo verejnej sfére v Poľsku.
Ako národnostnú a etnickú menšinu najmenej viditeľnú vo verejnej sfére,
kultúrnom a politickom živote respondenti uviedli: židovskú (12), karaimskú (1),
bieloruskú (2), ruskú (1), lemkovskú (2), rómsku (3). Chybne bolo poukázané na
Etiópčanov (1) a moslimov (1), ktorí nemajú postavenie menšiny alebo sú
národnostná menšina. Pojem „žiadna“ padol raz, 10 osôb neodpovedalo, že nevie
odpovedali dve osoby.
Z toho vyplýva, že takmer rovnaký počet respondentov ako pri otázke vyššie
ohľadom najviditeľnejšej menšiny, zhodnotil ako vo verejnej sfére málo viditeľnú
židovskú menšinu. Znovu musíme zohľadniť, že výskum bol vykonaný medzi
respondentmi z veľkých miest, a nie napr. z Podlesia, Varmska a Mazúr alebo
Opolska, kde sú také menšiny ako Nemci, Bielorusovi alebo Ukrajinci početné a vo
verejnej sfére lepšie viditeľné, minimálne na lokálnej úrovni.
Rôzne, dosť odlišné, odpovede padali na otázku, ktorá z národnostných a
etnických menšín v krajine je najviac privilegovaná vo verejnej sfére, kultúrnom a
politickom živote. Židovskú uviedlo 8 osôb, spoločne Nemcov, Ukrajincov a Litovcov
jedna, Ukrajincov 3, Nemcov a Slezanov jedna, Rómov jedna, Nemcov 5, „horal“
(neuznávané za menšinu) jedna a chybne „katolíkov“ a „Poliakov“ uviedli po jednej
osobe,
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neodpovedalo 10. Jedna osoba poskytla odpoveď: „máme poľsko-nacistickokatolícku diktatúru“, v ktorej zaznieval veľmi kritický vzťah k sociálno-politickým
reáliám v dnešnom Poľsku.
Za najsilnejšie diskriminovanú národnostnú alebo etnickú menšinu vo verejnej
sfére, kultúrnom a politickom živote boli uznaní: Židia (13), spoločne Arabi, Židia a
Ukrajinci (1), moslimskí Arabi (3), Rómovia (1), Rusi (2), Kašubovia (1), Ukrajinci (1)
a oficiálny status menšiny nemajúci Vietnamci (1). Odpoveď „neviem“ poskytla 1
osoba, 13 na túto otázku neodpovedalo.
Z toho vyplývajúce závery –– ako členovia židovskej menšiny sú najcitlivejší
voči jej postaveniu, kedy vnímajú ako jej vysokú aktivitu a privilegovanosť (8 osôb),
tak sa prípadne cítia najviac diskriminovaní (13).
Za menšinu spôsobujúcu najviac problémov vo verejnej sfére respondenti
uznali menšinu: židovskú (4), moslimskú (1), sýrsku (1), ukrajinskú (3), nemeckú a
arabskú (1), rómsku (6), „neviem“ (1), žiadna odpoveď (16). Pri tejto, podobne ako pri
predchádzajúcej otázke, nie všetci respondenti vedeli, kto je v Poľsku oficiálne
uznaný za menšinu (tu: Sýrčania).
Za najmenej obľúbené v Poľsku boli uznaní: Židia (15), moslimovia a Arabi (8),
pri tom sa ocitli prípisy: „zástupne“, „v súčasnosti/, spoločne Židia, Ukrajinci a Arabi
(1), Rómovia (1), Rusi (1), Židia a Rómovia (1), Ukrajinci (1). Odpoveď „neviem“
poskytla 1 osoba, odpoveď „skôr žiadnu“ 1 osoba, neodpovedalo 7 osôb. Môžeme
špekulovať, že osoby s prípisom „v súčasnosti“ alebo „zástupne“ poukazujú na Židov,
ktorých nahradili arabskí moslimovia. V tomto prípade teda znovu vnímame citlivosť
voči situácii svojej menšiny, ale tiež zaznievajú ozveny pozorovania situácie v
Európe, ktorá sa stretáva s problémom premiestňovania utečencov z moslimských
krajín, z ktorých niektorí predstavujú teroristickú hrozbu.
Ďalšia skupina otázok sa týkala prijatia člena inej národnostnej a etnickej
skupiny (v prípade Poľska boli zohľadnené odpovede týkajúce sa Poliakov,
Ukrajincov, Rómov a navyše Nemcov). Otázka znela: „Prijali by ste osobu
pochádzajúcu z inej menšinovej etnickej/národnostnej skupiny ako“:
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Poliak/Poľka353

Ukrajinec/Ukrajinka354

Róm
(Cigán)/Rómka

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

22

7

8

16

3

20

priateľa?

33

1

23

7

22

5

suseda z ulice?

30

1

26

5

24

5

kolegu z práce?

33

–

24

7

26

5

niekoho bývajúceho v
31
rovnakom dome?

4

19

9

17

11

manžela/ku
partnera/ku?

alebo

- Neviem: v prípade Poliaka odpovedané: 6, 1, 2, 1, 1; Ukrajinca: 10, 4, 3, 3, 6; Róma: 11, 8, 6, 3,
7.
- Odmietam odpovedať v prípade Poliaka odpovedané: 2, 2, 4, 1, 1; Ukrajinca: 3, 3, 3, 3, 3; Róma:
3, 2, 2, 3, 2.

Všeobecne je prijatie Poliaka ako priateľa, suseda atď. veľmi vysoké, ale len
2/3 skúmaných osôb by prijalo Poliaka/Poľku ako manžela alebo partnera. Táto
akceptácia výrazne klesá v prípade Ukrajincov a Rómov, aj keď zostáva dosť vysoká,
pokiaľ ide o priateľa, suseda alebo kolegu z práce.
V prípade Poľska padla tiež otázka na prijatie za holokaust zodpovedných
(bez toho aby to bolo uvedené) Nemcov. Tu boli jednotlivé hlasy rozložené
nasledovne: partner/manžel – áno (9), nie (18), neviem (7), odmietnutie odpovedať a
žiadna odpoveď (3); priateľ – áno (23), nie (6), neviem (4), odmietnutie odpovedať a
žiadna odpoveď (4); sused – áno (29), nie (3), neviem (3), odmietnutie odpovedať a
žiadna odpoveď (2); kolega z práce – áno (22), nie (9), neviem (4), odmietnutie
odpovedať a žiadna odpoveď (2). Odpovede v prípade Nemcov sú teda takmer
identické ako v prípade Ukrajincov. Rovnako ako odpor nevyvoláva sused/susedka,
priateľ, kolega/kolegyňa, tak by sa len málo osôb rozhodlo pre svadbu alebo
nadviazanie partnerských vzťahov so zástupcami oboch pohlaví (menej než 20 %
pozitívnych odpovedí).

353 Príslušne:
354 Príslušná

Slovák, Maďar, Rakúšan, Belgičan, Španiel.
menšina v každom zo štátov-partnerov.
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2.2.5. ANTISEMITIZMUS.
Dotazník sa tiež týkal antisemitského chovania. Prvá otázka v tejto oblasti
znela: „Dá sa v krajine, v ktorej žijete, zaznamenať niektoré z nižšie uvedených
antisemitských chovaní vo verejnej sfére a priestore, nie nevyhnutne vzťahujúce sa
priamo k vám osobne?“ Odpovede respondentov predstavuje tabuľka.
Áno

Nie

Neviem

– vo vyjadreniach politikov?

32

5

–

Odmietam
odpoveď
–

– vo verejnoprávnych médiách?

28

7

1

1

– súkromných médiách?

30

4

2

1

– na ulici, počas demonštrácie?

31

4

1

1

– na štadióne, počas športových závodov?

31

2

3

1

– počas štátnych, miestnych osláv?

20

10

6

1

– antisemitské nápisy na budovách atď.?

33

3

–

1

– antisemitské nápisy alebo iné formy ničenia
sakrálnych budov, cintorínov, sídiel židovských obcí a 29
inštitúcií?

7

–

1

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, podľa názoru respondentov antisemitské
chovanie v Poľsku vo verejnej sfére nechýba, a aj keď je frekvencia jeho
zaznamenávania výrazne nižšia počas oficiálnych štátnych slávností, zostáva aj
naďalej veľmi vysoká.
Časť respondentov počas posledných 12 mesiacov osobne pocítila nechuť
alebo sa stretla s diskrimináciou alebo prenasledovaním zo strany iných s ohľadom
na pôvod, vyznávané náboženstvo alebo z iných príčin. Ich odpovede zobrazuje
tabuľka nižšie:
Áno

Nie

Žiadny
z
dôvodov

Etnický/národný pôvod

22

8

3

–

1

Náboženstvo (vyznanie)

29

6

2

–

2

Z iných dôvodov

11

16

2

3

5

týchto Neviem

Odmietam
odpovedať
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Na spresnenie vyššie uvedeného bolo položených niekoľko ďalších otázok:
„Za akých z nižšie uvedených okolností, v akom prostredí, na akom mieste sa počas
posledných 12 mesiacov ste cítili nechuť alebo ste sa cítili diskriminovaný/á alebo
prenasledovaný/á

z

dôvodu

svojho

etnického/národného

pôvodu

alebo

náboženského vyznania“?

Áno

Nie

Za
žiadnej
uvedených
situácií

4

16

4

3

8

V práci/pri hľadaní práce/pri odchode z
10
práce

13

3

3

8

V zariadení zdravotnej starostlivosti

7

18

4

2

6

Na súde alebo na úrade

4

19

4

3

7

Pri kontaktoch s políciou alebo inými
7
uniformovanými zložkami

19

3

2

6

V reštaurácii, bare, na diskotéke

8

17

1

6

5

Na ulici

21

10

2

1

3

Susedmi

10

19

2

2

4

V obchode/na trhu

10

19

3

3

4

V prostriedkoch verejnej dopravy

14

15

2

2

4

V škole/na univerzite

z
Neviem

Odmietam
odpovedať

K antisemitským provokáciám a chovaniu najčastejšie dochádzalo na ulici a v
prostriedkoch verejnej dopravy. Škola, univerzita, úrad sú miesta, kde k takým
situáciám dochádzalo najmenej často, aj keď znepokojujúce je, že sa vyskytli aj tam.
Veď univerzita, škola, úrad alebo súd sú s ohľadom na svoju vzdelávaciu a
spoločenskú rolu miesta, kde by sa žiadny občan nemal stretnúť s chovaním s
antisemitským vyznením alebo s akoukoľvek diskrimináciou. Niektoré inštitúcie by
mali byť garantmi bezpečia a práv národnostných a etnických menšín. Preto sú
dôležité tiež odpovede na otázky: Pokiaľ zohľadníme skutočnosť, že niektoré
inštitúcie by mali byť garantmi bezpečia a práv národnostných a etnických menšín,
ako veľmi dôverujete:
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Vôbec

Skôr
nie

Skôr
áno

Kráľovi355

–

–

–

Úplne
dôveruje
m
–

Neviem

Odmietam
odpovedať

–

–

Prezidentovi

14

11

5

3

1

3

Parlamentu

9

18

3

2

1

4

Vláde

16

13

1

3

1

3

Polícii a iným
uniformovaný
m zložkám

7

12

14

0

1

3

Armáde

5

11

9

2

7

3

Súdom

5

13

11

2

3

3

9

12

8

2

2

3

Úradom samosprávy

Ukazuje sa, že do dotazníka zapojení predstavitelia židovskej menšiny
dôverujú orgánom moci v obmedzenej miere. Zdá sa ale, že ide o názor aktuálne
šírený dobre vzdelanými a lepšie situovanými obyvateľmi veľkých a najväčších miest
v Poľsku, ktorí sú všeobecne kriticky nastavení voči vláde Práva a spravodlivosti,
strany, ktorú časť občanov vníma ako populistickú, s nacionalistickými sklonmi,
porušujúcu alebo ohýbajúcu zákony a ústavu. Židia žijúci v Poľsku sa na nich, ako
vyplýva z výskumu, tiež podieľajú, ide prevažne o dobre vzdelaných obyvateľov
veľkých miest.

355 Pokiaľ

sa otázka respondenta netýka, bolo ponechané prázdne miesto.
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Č. 3. SLOVENSKO.
3.1. Štruktúra a charakteristika skúmanej skupiny respondentov.
Do výskumu sa zapojilo 21 osôb deklarujúcich sa ako predstavitelia židovskej
menšiny v Slovenskej republike, z toho bolo 7 žien, 12 mužov, dve osoby odmietli
uviesť svoje pohlavie. Skúmaná skupina bola vekovo dosť rôznorodá:
2 osoby vo veku od 18 do 25 rokov, jedna vo vekovom rozpätí 26 – 30, 7 osôb v
intervale 31 – 40, 4 v intervale 41 – 50, dve v intervale 51 – 60, 5 osôb vo veku 61 –
70 rokov. Úplná väčšina respondentov sa narodila na Slovensku (18 osôb), tri v
Maďarsku, v USA a Španielsku.

Pohlavie respondentov:

Ženy
Muži
Bez odpovede

Vek respondentov:
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
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Miesto bydliska respondentov:

Mesto
Veľké mesto

Väčšina respondentov ako miesto svojho bydliska uviedla veľké mesto (nad
100 000), 7 osôb mesto. Dotazníkový výskum v prípade Slovenska, podobne ako v
Poľsku, potvrdzuje, že ide o silne urbanizovanú skupinu. Medzi respondentmi
zotrvávala väčšina v manželskom zväzku – 16 osôb, 5 sa označilo ako slobodných.

Vzdelanie:

Odborné
Vysokoškolské

Je to skupina s dobrým vzdelaním: dve osoby deklarovali odborné vzdelanie,
19 dokončenie vysokoškolského štúdia. Čo sa týka zdroja obživy, boli medzi
respondentmi: dvaja majitelia firmy, vo vládnej a nevládnej správe pracovala jedna
osoba, v neziskových organizáciách dve, vo vzdelávaní 6 osôb, duševne pracujúcich
7, študujúcich a dôchodcov po jednej osobe. Jedna osoba na túto otázku
neodpovedala.
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Prináležitosť do náboženskej obce, menšinovej organizácie atď.

Obec
Združenie

Všetci respondenti deklarovali prináležitosť do náboženskej obce (19) alebo do
združenia/organizácie židovskej menšiny (2). Stupeň organizovanosti skúmanej
skupiny ako reprezentácie menšiny je teda 100 %.

3.2. Vybrané aspekty výskumu.

3.2.1. JAZYK.
Na otázku „Akým jazykom najčastejšie hovoríte doma?“ mali respondenti na
výber niekoľko odpovedí, odmietnutie odpovede, prípadne uvedenie vlastnej.
Odpovede: v národnom (tu: slovenčina) – 15, hebrejčine a slovenčine – 1, jidiš – 1,
angličtine – 1, slovenčine a maďarčine – 2, slovenčine a španielčine – 1. Objavenie
sa španielčiny alebo angličtiny, podobne ako v Poľsku (ruština), môže vyplývať zo
skutočnosti, že respondent zotrváva v manželskom zväzku s osobou pochádzajúcou
napr. z krajiny, v ktorej sa hovorí po španielsky.
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Iba jeden z účastníkov výskumu uviedol, že bežne/doma používa výhradne židovský
jazyk – jidiš, jedna osoba uviedla hebrejčinu vedľa slovenčiny. Zdá sa pritom, ako
vyplýva z tabuľky nižšie, že respondenti majú možnosť učiť sa tieto jazyky. Tabuľka
nižšie informuje o týchto možnostiach (otázka „Máte možnosť...“):
Áno

Dosť
často

Veľmi
zriedka

Nie

Neviem

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Štúdia hebrejčiny?

12

3

3

1

2

–

Štúdia židovského jazyka (jidiš)?

2

3

4

9

3

–

Rozhovor s priateľmi, kolegami atď. v
židovských jazykoch?

2

3

5

10

1

–

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania a sledovanie televízie v
židovských jazykoch?

3

3

5

10

–

–

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania
a
sledovanie
televízie
venovaných židovskému náboženstvu,
kultúre a histórii (v nežidovských
jazykoch)?

6

5

7

3

–

–

Riešenie
úradných
záležitostí
používanie
židovských
jazykov
kanceláriách alebo na úrade?

1

2

1

15

2

–

a
v

Vyššie uvedené možnosti sú dôležité a veľmi dôležité len pre časť
respondentov, ich menší počet než v prípade Poľska (tabuľka nižšie obsahuje
odpovede na otázku: „Do akej miery je pre vás dôležitá...?“):
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Veľmi

Veľmi
dôležité

Málo
dôležité

Nedôležité

N
e
v
i
e
m

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Možnosť štúdia hebrejčiny

4

11

3

3

–

–

Možnosť štúdia židovského jazyka (jidiš)

1

7

8

4

1

–

Možnosť rozhovoru s priateľmi, kolegami
atď. v židovských jazykoch

1

3

7

8

1

–

Možnosť
histórie

a

3

15

–

2

1

–

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie v židovských jazykoch

1

4

7

5

2

–

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie
venovaných
židovskému
náboženstvu, kultúre a histórii (v
nežidovských
jazykoch)
Možnosť riešenia
úradných záležitostí a

2

9

3

7

–

–

1

3

11

4

2

–

štúdia

židovskej

kultúry

používanie
židovských
jazykov
kanceláriách alebo na úrade?

v

Pre väčšinu osôb, ktoré vyplnili dotazník, nie sú možnosti učenia sa o histórii a
kultúre Židov, podobne ako možnosť štúdia židovských jazykov príliš dôležité. Táto
spoločnosť, jej časť, si dokáže poradiť bez nutnosti dovzdelávať sa alebo učiť sa
židovské jazyky, pomerne málo respondentov tiež pociťuje potrebu dozvedať sa o
židovskej kultúre a histórii z médií v nežidovských jazykoch a tým skôr, najčastejšie
slabo známych alebo nepoužívaných, v židovských jazykoch. Avšak pre deti a
mládež neexistuje príliš možností takéhoto vzdelávania (jedná sa o pravidelnú
školskú výchovu). S týmito odpoveďami korešpondujú výsledky dotazníka na otázku:
„Majú židovské deti a mládež na mieste, kde žijete možnosť...?“ napr. vzdelávania v
židovských jazykoch a spoznávania židovskej kultúry a histórie:
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Áno

Nie

Neviem

Odmietam
odpovedať/Bez
odpovede

1

19

1

–

Navštevovanie súkromných židovských škôl (so
7
židovskými jazykmi)?

13

1

–

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej
kultúry a tradícií na verejných nežidovských 4
školách?

15

2

–

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej
kultúry a tradícií na súkromných nežidovských 3
školách?

15

3

–

Navštevovanie verejných
židovskými jazykmi)?

židovských

škôl

(so

Tiež v prípade Slovenska je jasne vidieť prevaha súkromných škôl, na ktorých
sa možno učiť v židovskom jazyku alebo židovský jazyk.
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3.2.3. NÁBOŽENSTVO A NÁRODNÉ SVIATKY.
Účasť na náboženských a rodinných oslavách tradičného charakteru je
nesmierne dôležitým ukazovateľom židovskej identity. Nižšie sa nachádzajú
odpovede na otázku na účasť na takých udalostiach, ako je brit mila, bar micva,
cirkevný sobáš a pohreb atď.
Súhlasnú odpoveď poskytlo 12 respondentov, negatívnu 5, 3 vyhlásili, že
nemajú takúto možnosť, ale chceli by ju mať, jedna osoba odmietla odpovedať. Dosť
podobné boli odpovede na otázku, či majú okrem rodinných slávností možnosť
praktikovať judaizmus a židovské tradície, zúčastniť sa náboženských obradov a
sláviť sviatky. Tu súhlasne odpovedala väčšina, 17 osôb, negatívnu odpoveď poskytli
3 osoby, jedna tvrdila, že na túto otázku nepozná odpoveď.
Na otázku „Máte možnosť zúčastňovať sa kultúrnych a národných slávností
(napr. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď.)?“ bolo 20 súhlasných
odpovedí (z toho 8 „niekedy“), negatívna jedna. Ťažko povedať, či osoby
odpovedajúce, že takúto možnosť majú niekedy, takto odpovedali preto, že sa takejto
akcie málokedy konajú, alebo preto, že si to môžu len niekedy dovoliť z rodinných a
iných dôvodov.
S predchádzajúcou otázkou sa spájala otázku na účasť zástupcov štátnych a
samosprávnych úradov v mieste bydliska respondentov, prípadne ich podporu
organizovania náboženských a kultúrnych osláv židovskej menšiny, ako je chanuka,
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď. Súhlasných odpovedí bolo 8,
sporadicky (občas) – 12, jedna negatívna.
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3.2.4. OTÁZKA IDENTITY.
Tabuľka nižšie obsahuje odpovede na témy: „Cítite sa pyšný na...?“:

Skôr
nie

Áno/Veľmi

Neviem

Odmietam
odpovedať/Bez
odpovede

8

1

10

–

–

– bytie občanom štátu, v
–
ktorom žijem

11

4

3

2

1

– pôvod z regiónu, v ktorom
žijete alebo z ktorého 1
pochádzate

8

4

5

2

1

– pôvod z mesta, v ktorom
žijete alebo z ktorého 1
pochádzate

9

4

4

2

1

– bytie

13

–

5

1

–

Nie/Vôbec

–
bytie
pôvod

Židom/židovský

2

2

Európanom/Európankou

Skôr
áno

Väčšina respondentov odpovedala, že sa cíti byť pyšná na to, že sú Židia,
prípadne židovského pôvodu, a podobné percento respondentov tiež bolo pyšných
na to, že sú Európania. O niečo menej bola pociťovaná pýcha na bytie občanom
Slovenska a najnižšia bola miera pozitívneho vnímania regiónu a miesta svojho
bydliska/pôvodu z daného mesta alebo regiónu. Identita a lokálna identifikácia teda
ustupujú miesto židovskej alebo európskej identite, všeobecne sa ale respondenti
cítia byť pyšní na svoj pôvod, miesto bydliska, región, bytie súčasťou európskeho
spoločenstva.
Odpovede na vyššie uvedené otázky (na štát/krajinu a región bydliska) trocha
kolidujú s odpoveďami na otázku na stupeň zviazania/pocit blízkosti so štátom a
regiónom bydliska:
Vôbec

Slabo

Silno

Veľmi

Štátom bydliska

1

5

7

Regiónom

1

6

Miestom bydliska

1

Európou
Izraelom

Neviem

Odmietam
odpovedať

8

–

–

8

6

–

–

6

11

5

–

–

–

3

9

9

–

–

1

6

8

6

–

–
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Pozornosť priťahuje skutočnosť, že väčšina respondentov je/cíti sa silnejšie
zviazaná s Európou než so štátom svojho bydliska. Identické tu je percento tých,
ktorí sa cítia silne a veľmi silne spojení s Izraelom.
Vyššie uvedené údaje potvrdzujú odpovede na otázku ohľadom vzťahu k Európskej
únii, ktorý respondenti označili ako:
-

veľmi pozitívny – 6

-

pozitívny – 11

-

ľahostajný – 2

-

negatívny – 2
Zdá sa teda, že vzťah k Európskej únii je všeobecne pozitívny. Nižšie sa

nachádzajú odpovede na otázku ohľadom prináležitosti Slovenska od únie (je
prináležitosť krajiny do EÚ pre židovskú menšinu výhoda?). Odpovede: áno – 12; nie
– 2; nemá význam – 1; neviem – 6.
Možno zaznamenať, že názor na výhody plynúce z členstva v Európskej únii
plynúce pre židovskú menšinu už je rozdelenejší, vnímame určitý euroskepticizmus.
Dve osoby uznali, že členstvo v únii nie je pre židovskú menšinu výhodné, a až
zistilo, že nemá žiadny význam.
Ďalšia otázka znela „Rozhodli by ste a pre odjazd z krajiny pod podmienkou
získania výraznej finančnej a sociálnej pomoci?“. Tu súhlasne odpovedali 4
respondenti, negatívne 6 osôb, odpoveď „neviem“ poskytlo 9 osôb, dve odmietli na
túto otázku odpovedať.
Tí nemnohí, ktorí by sa rozhodli odísť, uviedli: Izrael (3), Izrael a Česká
republika (1), Izrael a Nový Zéland (1), Izrael, Nový Zéland a Kanada (1), Izrael, USA
a Kanada (1), USA (1). Pozornosť priťahuje frekvencia, s ktorou sa v týchto
odpovediach vyskytoval Izrael, celkovo ale väčšina respondentov o emigrácii
nepremýšľa.
Zaujímavé, a vyššie uvedené hypotézy potvrdzujúce, sú tiež odpovede na
otázku, kým sa respondent najviac cíti byť. Svoju židovskú identitu alebo pôvod
zdôraznila väčšina respondentov (13 osôb z 21). Odpovede:
Židom – 6
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Slovákom – 6
Židom a Slovákom – 5
Slovákom

židovského

pôvodu

–

2

Európanom – 1
Iné: „ľudskou bytosťou“ – 1

3.2.4. VO VZŤAHU K INÝM
V dotazníku sa tiež ocitli otázky na hodnotenie aktívnosti, sympatií alebo
antipatií, viditeľnosti menšiny vo verejnej sfére. Na otázku, ktorá z národnostných a
etnických menšín v danom štáte je najviac viditeľná vo verejnej sfére, kultúrnom a
politickom živote, respondenti odpovedali, že židovská (14), rómska (2), rómska a
maďarská (2), maďarská (8). Na túto otázku neodpovedala jedna osoba, 4 chybne
uviedli „slovenskú menšinu“ a „katolícku menšinu“ (príslušne 3 a 1).
Všeobecne teda značná časť respondentov hodnotila aktivitu a viditeľnosť
židovskej menšiny vo verejnej sfére výrazne vyššie než v prípade v krajine
najpočetnejších Maďarov.
Ako národnostnú a etnickú menšinu najmenej viditeľnú vo verejnej sfére,
kultúrnom a politickom živote respondenti poukázali na: židovskú (12), rómsku (3),
rusínsku (3), chybne „slovenskú“ (1), do výskumu nezahrnutú LGBT komunitu (1),
jedna osoba neodpovedala.
Z toho vyplýva, že takmer rovnaký počet respondentov ako pri otázke vyššie
ohľadom najviditeľnejšej menšiny, rovnako zhodnotil ako vo verejnej sfére málo
viditeľnú židovskú menšinu, čo môže vyplývať z istej citlivosti na záležitosti svojej
skupiny.
Odpovede na otázku, ktorá z národnostných a etnických menšín v krajine je vo
verejnej sfére, kultúrnom a politickom živote najviac privilegovaná židovskú uviedlo 6
osôb, Maďarov 8, Rómov jedna osoba, Maďarov a Rómov dve, chybne Slovákov
dve, neodpovedali tiež dve osoby, jedna odpovedala „bieli kresťania“.
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Za najviac diskriminovanú skupinu boli zhodne uznaní Rómovia (13), Rómovia
a Židia spoločne (1), Židia (5). Na Rómov a Arabov poukázala jedna osoba, jedna
neodpovedala. Rómovia boli tiež uznaní najproblematickejšou skupinou na
Slovensku (12), následne Židia (3), Rómovia a Maďari (1), jedna osoba odpovedala,
že „slovenská menšina“, jedna vyhlásila, že „nevie“, tri na otázku neodpovedali.
Za najmenej populárne a obľúbené boli považovaní: Rómovia (13), Židia (4),
Cigáni a Židia (1), Cigáni a Maďari (1), „všetky menšiny“ (1). Jedna osoba
neodpovedala. I v tomto prípade respondenti vnímajú výraznú nechuť k slovenským
Rómom.
Ďalšia skupina otázok sa týkala prijatia člena inej národnostnej a etnickej
skupiny. V prípade Slovenska boli zohľadnené odpovede týkajúce sa Slovákov,
Maďarov a Rómov a navyše Nemcov (mimo tabuľku). Otázka znela:
„Prijali by ste osobu pochádzajúcu z inej menšinovej etnickej/národnostnej skupiny
ako“:
Slovák/Slovenka

Maďar/Maďarka

Róm
(Cigán)/Rómka

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

13

3

9

3

4

5

priateľa?

17

2

17

2

15

3

suseda z ulice?

17

2

18

2

11

4

kolegu z práce?

18

2

17

2

14

3

niekoho bývajúceho v
17
rovnakom dome?

2

17

2

13

2

manžela/ku
partnera/ku?

alebo

- Neviem: v prípade Slováka odpovedané: 3, 1, 1, 0, 1; Maďara: 7, 2, 1, 2, 2; Róma: 8, 2, 1, 3, 5.
- Odmietam odpovedať v prípade Slováka odpovedané: 2, 1, 1, 1, 1; Maďara: 2, 0, 0, 0, 0; Róma:
4, 1, 1, 1, 1.

Všeobecne je prijatie Slováka a Maďara ako priateľa, suseda atď. veľmi
vysoké, ale príslušne menšie pre akceptáciu manžela/partnera (13 pre Slováka, 9 pre
Maďara). Táto akceptácia výrazne klesá v prípade Rómov (len 4 osoby by prijali
myšlienku na spojenie sa s Rómom/Rómkou, ale až 8 vyhlásili, že „nevie“). Prijatie
zostáva dosť vysoké (viac než 50 %), pokiaľ ide o priateľa, suseda alebo kolegu z
práce.
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V dotazníku bola aj otázka týkajúca sa akceptácie Nemcov. Tu boli jednotlivé
hlasy rozložené nasledovne: partner/manžel – áno (7), nie (4), neviem (8), žiadna
odpoveď (3); priateľ – áno (16), nie (3), neviem (1), žiadna odpoveď (1); sused – áno
(16), nie (3), neviem (1), žiadna odpoveď (1); kolega z práce – áno (17), nie (2),
neviem (1), žiadna odpoveď (1); člen domácnosti – áno (17), nie (2), neviem (1),
žiadna odpoveď (1). Odpovede v prípade Nemcov, čo je významné, sa veľmi blížia
odpovediam na diskriminovaných, opovrhovaných a kultúrne odlišných, čo sa
spôsobu života a profesijnej štruktúry týka, Rómov. Všeobecne síce odpor väčšiny
respondentov nevyvoláva sused/susedka, priateľ, kolega/kolegyňa, ale len málo osôb
by sa rozhodlo pre svadbu alebo nadviazanie partnerských väzieb s Rómom/Rómkou
alebo Nemcom/Nemkou.
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3.2.5. ANTISEMITIZMUS.
Dotazník sa tiež týkal antisemitského chovania. Prvá otázka v tejto oblasti
znela: „Dá sa v krajine, v ktorej žijete, zaznamenať niektoré z nižšie uvedených
antisemitských chovaní vo verejnej sfére a priestore, nie nevyhnutne vzťahujúce sa
priamo k vám osobne?“ Odpovede respondentov predstavuje tabuľka.
Áno

Nie

Neviem

– vo vyjadreniach politikov?

15

3

3

Odmietam
odpovedať
–

– vo verejnoprávnych médiách?

6

11

5

–

– súkromných médiách?

11

5

5

–

– na ulici, počas demonštrácie?

13

5

3

–

– na štadióne, počas športových závodov?

15

3

3

–

– počas štátnych, miestnych osláv?

7

10

4

–

– antisemitské nápisy na budovách atď.?

15

4

2

–

– antisemitské nápisy alebo iné formy ničenia
sakrálnych budov, cintorínov, sídiel židovských obcí a 15
inštitúcií?

4

2

–

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, podľa názoru respondentov nie je o
antisemitské chovanie núdza, aj keď sa nechuť respondentov skôr osobne nedotkla.
Odpovede na otázku, či daná osoba počas posledných 12 mesiacov osobne pocítila
nechuť alebo sa stretla s diskrimináciou alebo prenasledovaním zo strany iných s
ohľadom na pôvod, vyznávané náboženstvo alebo z iných príčin, ilustruje tabuľka
nižšie:
Áno

Nie

Žiadny
z
dôvodov

týchto Neviem

Etnický/národný pôvod

7

12

2

–

–

Náboženstvo (vyznanie)

7

12

2

–

–

Z iných dôvodov

5

13

1

2

–

Odmietam
odpovedať

Na spresnenie bolo položených niekoľko ďalších otázok: „Za akých z nižšie
uvedených okolností, v akom prostredí, na akom mieste sa počas posledných 12
mesiacov ste cítili nechuť alebo ste sa cítili diskriminovaný/á alebo prenasledovaný/á
z dôvodu svojho etnického/národného pôvodu alebo náboženského vyznania“?
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Áno

Nie

Za žiadnej
uvedených
situácií

1

15

2

3

–

V práci/pri hľadaní práce/pri odchode z
2
práce

17

1

1

–

V zariadení zdravotnej starostlivosti

1

17

1

2

–

Na súde alebo na úrade

1

17

1

2

–

Pri kontaktoch s políciou alebo inými
2
uniformovanými zložkami

17

1

1

–

V reštaurácii, bare, na diskotéke

1

17

1

2

–

Na ulici

4

14

1

2

–

Susedmi

2

17

1

1

–

V obchode/na trhu

1

17

1

1

–

V prostriedkoch verejnej dopravy

1

17

1

2

–

V škole/na univerzite

z
Neviem

Odmietam
odpovedať

Z vyššie uvedeného vyplýva, že k antisemitským útokom a chovaniu
najčastejšie dochádzalo na ulici.
Na otázku na stupeň dôvery („Ako veľmi dôverujete...?“) k niektorým
inštitúciám a verejným úradom respondenti poskytli odpovede:
Neviem

Odmietam
odpovedať

Vôbec

Skôr nie

Úplne
Skôr áno
dôverujem

Kráľovi

–

–

–

–

–

–

Prezidentovi

2

2

9

8

–

–

Parlamentu

3

10

7

1

–

–

Vláde

4

9

4

2

2

–

Polícii a iným uniformovaným
zložkám

3

6

9

2

1

–

Armáde

2

5

9

2

3

–

Súdom

4

6

9

2

1

–

Samosprávnym úradom

2

7

9

2

1

–

Ukazuje sa, že do dotazníka zapojení predstavitelia židovskej menšiny sú vo
svojich názoroch veľmi rozdelení. Mnohí nedôverujú predovšetkým vláde a
parlamentu, dosť vysoké je percento tých, ktorí nemajú najlepšiu mienku o
uniformovaných zložkách a armáde, dokonca ani o súdoch. Je avšak možné, že
rozdiely vyplývajú skôr z politických sympatií a antipatií a hodnotení politickej a
ekonomickej reality na Slovensku než zo vzťahu úradov a služieb k židovskej
menšine ako také.
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Č. 4. MAĎARSKO.
4.1. Štruktúra a charakteristika skúmanej skupiny respondentov.
Vo výskume bolo zohľadnených 20 osôb deklarujúcich sa ako predstavitelia
židovskej menšiny v republike (jedna osoba tvrdila, že nie je Židom a členom
menšiny), z toho 9 žien a 11 mužov. Skúmaná skupina bola vekovo dosť rôznorodá:
2 osoby vo veku od 18 do 25 rokov, dve vo vekom rozpätí 26 – 30, 4 osoby v
intervale 31 – 40, 7 v intervale 41 – 50, jedna v intervale 51 – 60 a 3 osoby vo veku
61 – 70 rokov. Úplná väčšina respondentov sa narodila v Maďarsku (19 osôb), jedna
v hraniciach historického Uhorska, v Sedmohradsku, po vojne patriacemu k
Rumunsku.

Pohlavie respondentov:

Ženy
Muži

Vek respondentov:
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
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Miesto bydliska respondentov:

Dedina
Mesto
Veľké mesto

Väčšina respondentov ako miesto svojho bydliska uviedla veľké mesto (nad
100 000), 5 osôb mesto, dve dedinu. Dotazníkový výskum aj v tomto štáte potvrdzuje
mestský charakter tejto spoločnosti.
Medzi respondentmi zotrvávalo v manželskom a partnerskom zväzku
príslušne 8 a 4 osoby, 7 sa označilo za slobodných, jedna neodpovedala.

Vzdelanie:

Stredoškolské
Neúplne vysokoškolské
Vysokoškolské

Je to skupina s dobrým vzdelaním: 3 osoby deklarovali stredoškolské
vzdelanie, 4 neúplné vysokoškolské, 13 vysokoškolské. Čo sa týka zdrojov obživy,
medzi respondentmi boli: štyria majitelia firiem, jedna osoba pracujúca v štátnej a
neštátnej administratíve, 6 v neziskových organizáciách, dve vo vzdelávaní, 6
duševne pracujúcich a jedna študujúca osoba. Jedna osoba na túto otázku
neodpovedala.
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Prináležitosť do náboženskej obce, menšinovej organizácie atď.
Obec

Obec a združenie

Neprináleží

Odpoveď odmietnutá

Respondenti takmer z polovice deklarovali príslušnosť do náboženskej obce
alebo obce a združenia (11) alebo neprináležitosť k organizácii alebo obci a zároveň
pocit prináležitosti k židovskej menšine (8 osôb). Jedna osoba neodpovedala.

4.2. Vybrané aspekty výskumu.
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4.2.1. JAZYK.
Na otázku „Akým jazykom najčastejšie hovoríte doma?“ mali respondenti na
výber niekoľko odpovedí, odmietnutie odpovede, prípadne uvedenie vlastnej.
Odpovede v národnom (tu: maďarčina) komunikuje 18 osôb, maďarčinou,
hebrejčinou a angličtinou jedna a angličtinou – jedna.
Nikto z účastníkov dotazníka neuviedol, že by v bežnom živote používal
výhradne židovský jazyk; zároveň má časť respondentov možnosť učiť sa tieto
jazyky. Tabuľka nižšie informuje o týchto možnostiach (otázka „Máte možnosť...“):
Áno Dosť
často

Veľmi
zriedka

Nie

Neviem

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Štúdia hebrejčiny?

12

1

4

3

–

–

Štúdia židovského jazyka (jidiš)?

6

2

5

6

1

–

Rozhovor s priateľmi, kolegami atď. v
židovských jazykoch?

8

1

2

9

–

–

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania a sledovanie televízie v
židovských jazykoch?

6

3

3

8

–

–

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania
a
sledovanie
televízie
venovaných židovskému náboženstvu,
kultúre a histórii (v nežidovských
jazykoch)?

10

6

2

1

1

–

Riešenie
úradných
záležitostí
používanie
židovských
jazykov
kanceláriách alebo na úrade?

4

–

4

10

2

–

a
v

Zároveň sú vyššie uvedené možnosti dôležité a veľmi dôležité len pre časť
(výraznú menšinu v prípade štúdia a používania židovských jazykov) respondentov.
Tabuľka nižšie obsahuje odpovede na otázku: „Do akej miery je pre vás dôležitá...?“:
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Veľmi

Veľmi
dôležité

Málo
dôležité

Nedôležité

N
e
v
i
e
m

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Možnosť štúdia hebrejčiny

6

6

3

4

–

1

Možnosť štúdia židovského jazyka (jidiš)

–

5

8

5

1

1

Možnosť rozhovoru s priateľmi, kolegami
atď. v židovských jazykoch

2

6

6

6

–

–

Možnosť
histórie

a

9

9

–

2

–

–

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie v židovských jazykoch

2

5

6

6

1

–

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie
venovaných
židovskému
náboženstvu, kultúre a histórii (v
nežidovských
jazykoch)
Možnosť riešenia
úradných záležitostí a

6

11

1

2

–

–

2

–

11

7

–

–

štúdia

židovskej

kultúry

používanie
židovských
jazykov
kanceláriách alebo na úrade?

v

Pre väčšinu osôb, ktoré vyplnili dotazník, sú možnosti dozvedieť sa napr. z
médií o histórii a kultúre Židov, podobne ako možnosť štúdia židovských jazykov
málo dôležité. Táto spoločnosť, jej časť, si dokáže poradiť bez nutnosti dovzdelávať
sa alebo učiť sa židovské jazyky, pomerne málo respondentov tiež pociťuje potrebu
dozvedať sa o židovskej kultúre a histórii, zvlášť v im neznámych a nepoužívaných
židovských jazykoch. Zdá sa pritom, ako vyplýva z odpovede na otázky nižšie, že
značná časť účastníkov/ich detí má možnosť štúdia židovských jazykov a zúčastniť
sa lekcií venovaných židovskej kultúre a histórii („Majú židovské deti a mládež na
mieste, kde bývate, možnosť...?“ napr. učenia sa židovských jazykov, v židovských
jazykoch a spoznávanie židovskej kultúry a histórie?“):
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Áno

Nie

Neviem

Odmietam
odpovedať/Bez
odpovede

11

8

1

–

Navštevovanie súkromných židovských škôl (so
14
židovskými jazykmi)?

5

1

–

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej
kultúry a tradícií na verejných nežidovských 9
školách?

9

2

–-

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej
kultúry a tradícií na súkromných nežidovských 11
školách?

7

2

–

Navštevovanie verejných
židovskými jazykmi)?

židovských

škôl

(so

V prípade Maďarska je vidieť malá prevaha súkromných škôl ponúkajúcich takéto
možnosti.
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4.2.2. NÁBOŽENSTVO A NÁRODNÉ SVIATKY.
Účasť na náboženských a rodinných oslavách tradičného charakteru je
dôležitým ukazovateľom židovskej identity. Nižšie sa nachádzajú odpovede na
otázku na účasť na takýchto udalostiach, ako je brit mila, cirkevný sobáš atď.
Súhlasnú odpoveď poskytlo 11 respondentov, negatívnu 7, dve vyhlásili, že
nemajú takúto možnosť, ale chceli by ju mať. Dosť podobné boli odpovede na
otázku, či majú okrem rodinných slávností možnosť praktikovať judaizmus a židovské
tradície, zúčastniť sa náboženských obradov a sláviť sviatky. Tu poskytlo súhlasnú
odpoveď tiež 11 osôb, negatívnu 5, 3 vyhlásili, že len niekedy, jedna, že na túto
otázku nepozná odpoveď.
Na otázku „Máte možnosť zúčastňovať sa kultúrnych a národných slávností
(napr. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď.)?“ bolo 17 súhlasných
odpovedí, negatívne dve, jedna odpovedala, že nevie. S predchádzajúcou otázkou
sa spájala otázka na účasť zástupcov štátnych a samosprávnych úradov v mieste
bydliska respondentov, prípadne ich podporu organizovania náboženských a
kultúrnych osláv židovskej menšiny, ako je chanuka, Medzinárodný deň pamiatky
obetí holokaustu atď. Súhlasných odpovedí bolo 10, sporadicky (niekedy) 4,
negatívnych 5 a jedna osoba nevedela.
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4.2.3. OTÁZKA IDENTITY.
Tabuľka nižšie obsahuje odpovede na témy: „Cítite sa pyšný na...?“:

Nie/Vôbec

–
bytie
pôvod

Židom/židovský

Skôr
áno

Skôr
nie

Áno/Veľmi Neviem

Odmietam
odpovedať/
Bez
odpovede

1

9

–

7

2

1

– bytie občanom štátu, v
1
ktorom žijem

8

7

2

2

–

– pôvod z regiónu, v ktorom
žijete alebo z ktorého 1
pochádzate

8

7

3

1

–

– pôvod z mesta, v ktorom
žijete alebo z ktorého –
pochádzate

7

9

3

1

–

– bytie

6

6

5

1

–

Európanom/Európankou

2

Väčšina respondentov odpovedala, že sa cíti byť pyšná na to, že sú Židia,
prípadne na židovský pôvod, pomerne značná časť tiež pociťuje pýchu na bytie
Európanom; výrazne menej, pokiaľ ide o štát, ktorého občanom sú, a región, v
ktorom žijú alebo z ktorého pochádzajú. Miestna identita a identifikácia teda ustupujú
židovskej identite.
Odpovede na vyššie uvedené otázky (na štát/krajinu a región bydliska) trocha
kolidujú s odpoveďami na otázku na stupeň zviazania/pocit blízkosti s krajinou a
regiónom bydliska:
Vôbec

Slabo

Silno

Veľmi

Štátom
bydliska

2

6

9

Regiónom

2

5

Miestom
bydliska

–

Európou
Izraelom

Neviem

Odmietam
odpovedať

2

2

–

10

1

2

–

6

9

3

2

–

1

3

10

5

1

–

1

3

11

4

1

–
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Pozornosť priťahuje skutočnosť, že väčšina respondentov je/cíti sa o niečo
silnejšie zviazaná s Európou než so štátom svojho bydliska, podobne ako v prípade
pocitu väzieb s Izraelom.
Vzťah k Európskej únii respondenti označili ako:
-

veľmi pozitívny – 7

-

pozitívny – 8

-

ľahostajný – 2

-

negatívny – 1

-

veľmi negatívny – 1

-

bez odpovede – 1
Zdá sa teda, že vzťah k Európskej únii je všeobecne pozitívny. Odpovede na
skutočnosť prináležitosti Maďarska do Európskej únie (hodnotená pozitívne,
negatívne atď.) a prípadné z toho vyplývajúce výhody pre židovskú menšinu boli
rozložené nasledovne: áno – 11; nemá význam – 5; neviem – 4.
Možno zaznamenať, že názor na výhody plynúce z členstva v Európskej únii
plynúce pre židovskú menšinu už je rozdelenejší, vnímame určitý euroskepticizmus,
aj keď sa nevyskytla jednoznačne negatívna odpoveď.
Ďalšia otázka znela „Rozhodli by ste pre odjazd z krajiny pod podmienkou
získania výraznej finančnej a sociálnej pomoci?“. Tu súhlasne odpovedalo 8
respondentov, negatívne 3 osoby, odpoveď „neviem“ poskytlo 8 osôb, jedna odmietla
na túto otázku odpovedať.
Tí nemnohí, ktorí sa rozhodli pre odjazd, najčastejšie uvádzali Izrael (3), Izrael,
USA, Kanadu alebo Veľkú Britániu (1), Izrael alebo Nemecko (1), Veľkú Britániu (1),
Veľkú Britániu, Nemecko alebo Nový Zéland (1), Indiu (1), USA alebo Švajčiarsko
(1), Rakúsko alebo iný štát v EÚ (1). Jedna osoba vyhlásila, že by odišla kamkoľvek,
kde by jeho rodina bola šťastná.
V odpovedi na otázku, ako kto sa respondent najviac cíti, väčšina zdôraznila
svoju židovskú identitu alebo jej prvky (13 z 20). Odpovede:
Židom – 5
Židom a Maďarom – 2
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Židom

maďarského

pôvodu

–

3

Maďarským Židom – 2 Európanom – 5
Iné: „ľudskou bytosťou“ – 1
Jedna osoba tvrdila, že nevie, jedna, že je stvorenie HaŠem (meno Boha).
Táto posledná odpoveď svedčí o silnej náboženskej (judaistickej) identifikácii
respondenta.
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4.2.4. VO VZŤAHU K INÝM
V dotazníku sa tiež ocitli otázky na hodnotenie aktívnosti, sympatií alebo
antipatií, viditeľnosti menšiny vo verejnej sfére. Na otázku, ktorá z národnostných a
etnických menšín v danom štáte je najviac viditeľná vo verejnej sfére, kultúrnom a
politickom živote respondenti odpovedali, že židovská (9), rómska (5), rumunská
(1).356 Na túto otázku neodpovedali dve osoby, dve vyhlásili, že „takáto menšina
neexistuje“.
Ako národnostnú a etnickú menšinu najmenej viditeľnú vo verejnej sfére,
kultúrnom a politickom živote respondenti uvádzali: židovskú (3), rómsku (4),
arménsku (1), Cigánov a chudobných (1), „čiernych“ (1), 10 osôb vyhlásilo, že nevie.
V odpovedi na otázku, ktorá z národnostných a etnických menšín v krajine je
najviac privilegovaná vo verejnej sfére, kultúrnom a politickom živote, polovica, 10
osôb, uviedla židovskú, Rómov jedna osoba, jedna Švábov. Po jednej odpovedi
padlo pre „Maďarov“ a „kresťanov“, jedna osoba tiež vyhlásila, že „žiadna“, 5 osôb
tvrdilo, že nevie.
Za najviac diskriminovanú a znevýhodnenú skupinu boli zhodne uznaní
Rómovia (13), Rómovia a Židia spoločne (2), Rumuni (2), Rómovia a chudobní (1).
Dve osoby vyhlásili, že nevedia.
Za skupinu vytvárajúcu najviac problémov boli uznaní Židia (2), Rómovia (9),
Židia a Rómovia (1), dve osoby vyhlásili, že taká menšina neexistuje, dve mylne
poukázali na Maďarov a jedna na kresťanov. Odpoveď na túto otázku nevedeli 3
osoby. Za najmenej populárne a obľúbené boli považovaní: Rómovia (13), Židia (3),
Rómovia a Židia (2), utečenci a „farební“ (1), jedna osoba nevedela.
Ďalšie otázky sa týkali prijatia člena inej národnostnej a etnickej skupiny. V
prípade Maďarska boli zohľadnené odpovede týkajúce sa titulárneho národa a
spoločnosti, Slovákov, Rómov a mimo tabuľku Nemcov. Otázka znela: „Prijali by ste
osobu pochádzajúcu z inej menšinovej etnickej/národnostnej skupiny ako“:

356 Nie

je vylúčené, že ide o Rómov, ktorým sa v mnohých krajinách tejto časti Európy mylne vraví Rumuni.

162

Maďar/Maďarka

Slovák/Slovenka

Róm
(Cigán)/Rómka

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

15

4

12

4

8

6

priateľa?

18

1

18

1

16

2

suseda z ulice?

19

–

19

–

15

2

kolegu z práce?

19

–

19

–

16

1

niekoho bývajúceho v
19
rovnakom dome?

–

19

–

15

2

manžela/ku
partnera/ku?

alebo

- Neviem: v prípade Maďara odpovedané: 1, -, -, -, -; Slováka: 4, 1, 1, 1, 1; Róma: 6, 2, 3, 3, 2.
- Odmietam odpovedať v prípade Maďara odpovedané: 1, 1, 1, 1, 1; Slováka: -, -, -, -, -; Róma: -, , -, -, -.

Všeobecne je prijatie Maďara/Slováka ako priateľa, suseda atď. veľmi vysoké,
ale príslušne menšie pre akceptáciu manžela/partnera (15 pre Maďara, 12 pre
Slováka). Toto prijatie výrazne klesá v prípade Rómov, pri ktorých by nápad na
zväzok s Rómom/Rómkou prijalo 8 osôb a 6 bolo proti. Akceptácia zostáva dosť
vysoká (75 % a viac), pokiaľ ide o priateľa, suseda, kolegu z práce alebo obyvateľa
rovnakého domu.
V dotazníku bola aj otázka týkajúca sa akceptácie Nemcov. Tu boli jednotlivé
hlasy rozložené nasledovne: partner/manžel – áno (12), nie (4), neviem (4); priateľ –
áno (16),neviem (2); sused – áno (19), neviem (1); kolega z práce – áno (19), neviem
(1); člen domácnosti – áno (19), neviem (1). Odpovede v prípade Nemcov sú takmer
identické ako v prípade Slovákov a zaostávajú za úrovňou akceptácie Maďarov.
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4.2.5. ANTISEMITIZMUS.
Dotazník sa tiež týkal antisemitského chovania. Prvá otázka v tejto oblasti
znela: „Dá sa v krajine, v ktorej žijete, zaznamenať niektoré z nižšie uvedených
antisemitských chovaní vo verejnej sfére a priestore, nie nevyhnutne vzťahujúce sa
priamo k vám osobne?“ Odpovede respondentov predstavuje tabuľka.
Áno

Nie

Neviem

– vo vyjadreniach politikov?

16

2

1

Odmietam
odpovedať
1

– vo verejnoprávnych médiách?

16

3

1

–

– súkromných médiách?

18

1

1

–

– na ulici, počas demonštrácie?

14

5

1

–

– na štadióne, počas športových závodov?

17

–

3

–

– počas štátnych, miestnych osláv?

6

8

6

–

– antisemitské nápisy na budovách atď.?

14

3

3

–

– antisemitské nápisy alebo iné formy ničenia
sakrálnych budov, cintorínov, sídiel židovských obcí a 13
inštitúcií?

3

4

–

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, podľa zhodného názoru respondentov nie je
o antisemitské chovanie vo verejnej sfére núdza (rozloženie odpovedí je veľmi
podobné ako v prípade Slovenska). Odpovede na otázku, či daná osoba počas
posledných 12 mesiacov osobne pocítila nechuť alebo sa stretla s diskrimináciou
alebo prenasledovaním zo strany iných s ohľadom na pôvod, vyznávané
náboženstvo alebo z iných príčin, sa nachádzajú nižšie:
Áno

Nie

Žiadny
z
dôvodov

týchto Neviem

Etnický/národný pôvod

7

9

1

3

–

Náboženstvo (vyznanie)

6

11

1

2

–

Z iných dôvodov

8

9

1

2

–

Odmietam
odpovedať

Na spresnenie bolo položených niekoľko ďalších otázok: „Za akých z nižšie
uvedených okolností, v akom prostredí, na akom mieste sa počas posledných 12
mesiacov ste cítili nechuť alebo ste sa cítili diskriminovaný/á alebo prenasledovaný/á
z dôvodu svojho etnického/národného pôvodu alebo náboženského vyznania“?
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Áno

Nie

Za žiadnej z
uvedených
situácií
Neviem

1

14

3

2

–

V práci/pri hľadaní práce/pri odchode z
3
práce

13

2

2

–

V zariadení zdravotnej starostlivosti

1

14

3

2

–

Na súde alebo na úrade

–

15

3

2

–

Pri kontaktoch s políciou alebo inými
1
uniformovanými zložkami

14

3

2

–

V reštaurácii, bare, na diskotéke

4

11

3

2

–

Na ulici

6

10

2

2

–

Susedmi

1

15

2

2

–

V obchode/na trhu

2

14

2

2

–

V prostriedkoch verejnej dopravy

6

10

2

2

–

V škole/na univerzite

Odmietam
odpovedať

Z vyššie uvedeného vyplýva, že k antisemitským útokom a chovaniu
najčastejšie dochádzalo na ulici a v prostriedkoch verejnej dopravy, o niečo menej
často v bare, na diskotéke alebo v reštaurácii.
Na otázku na stupeň dôvery („Ako veľmi dôverujete...?“) k niektorým
inštitúciám a verejným úradom respondenti poskytli odpovede:
Úplne
dôverujem

Neviem

Odmietam
odpovedať

Vôbec

Skôr nie

Skôr
áno

Kráľovi

–

–

–

–

–

–

Prezidentovi

7

5

4

2

2

–

Parlamentu

6

6

5

1

2

–

Vláde

5

6

7

–

2

–

Polícii a iným uniformovaným
zložkám

4

5

9

1

1

–

Armáde

4

5

6

1

4

–

Súdom

4

2

12

–

1

1

Samosprávnym úradom

3

3

10

–

4

–

Ukazuje sa, že do dotazníka zapojení reprezentanti židovskej menšiny
všeobecne štátnym orgánom, vrátane armády alebo polície, nedôverujú. Väčšina
nedôveruje prezidentovi, parlamentu a vláde, takmer polovica uniformovaným
zložkám, asi jedna tretina samosprávnym orgánom a výkonu spravodlivosti. Môže to
súvisieť s politickou situáciou v Maďarsku

165

a kritikou jednania Viktora Orbána časťou opozície a verejnou mienkou, ale, ako
vyplýva z týchto dotazníkov, časť zástupcov židovskej menšiny sa osobne stretla s
prejavmi antisemitizmu a antisemitské vyjadrenia a akcenty nechýbali ani vo
vyjadreniach politikov alebo na štátnych alebo miestnych oslavách. To tiež môže
otriasť dôverou k úradom a vyvolávať pochybnosti o ich účinnosti ako garantoch
bezpečia a slobody rozvoja židovskej minority.
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Č. 5. RAKÚSKO.
5.1. Štruktúra a charakteristika skúmanej skupiny respondentov.
Vo výskumu bolo zohľadnených 18 osôb vyhlasujúcich sa za reprezentantov
židovskej menšiny v republike (jedna osoba vyhlásila, že je luterán, bez toho aby
potom deklarovala prináležitosť k židovskej menšine – túto prináležitosť to
nevylučuje, ale s ohľadom na nejasnosti nebola vo výskume zohľadnená). Medzi
respondentmi bolo 6 žien a 12 mužov. Skúmaná skupina bola pomerne mladá:
nachádzali sa v nej ľudia: vo veku do 17 rokov jedna osoba, 8 vo veku od 18 do 25
rokov, 5 vo vekovom intervale 26 – 30, jedna v intervale 31 – 40, dve v intervale 41 –
50, jedna v intervale 51 – 60. Najviac respondentov (aj keď menej než 50 %) sa
narodilo v Rakúsku (7 osôb), 5 v Izraeli, po jednej v Grécku, Belgicku, Rusku,
Bulharsku a Nemecku a na Slovensku. Rakúsko, ako je známe, je krajina, v ktorej sa
usadilo pomerne mnoho cudzincov, čo potvrdzuje tiež štruktúra miest narodenia
skupiny deklarujúcej sa ako predstavitelia židovskej menšiny.

Pohlavie respondentov:

Ženy
Muži

Vek respondentov:

0-17
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
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Miesto bydliska respondentov:

Bez odpovede
Mesto
Veľké mesto

Väčšina respondentov ako miesto svojho bydliska uviedla veľké mesto (nad
100 000), dve osoby mesto, jedna neodpovedala. Dotazníkový výskum i v tomto
štáte potvrdzuje jasne mestský charakter tejto spoločnosti. Medzi respondentmi
zotrvávalo v manželskom a partnerskom zväzku príslušne 7 a 1 osoba, 10 sa
označilo za slobodných.

Vzdelanie:
Stredoškolské
Neúplne vysokoškolské
Vysokoškolské
Základné
Neviem

Ide o dobre vzdelanú a študujúcu skupinu: dve osoby deklarovali
stredoškolské vzdelanie, 7 neúplné vysokoškolské, 7 vysokoškolské, jedna základné
a jedna vyhlásila, že nevie. Ako zdroj obživy sa medzi respondentmi vyskytovali:
jeden majiteľ firmy, dve osoby vo vzdelávaní, 4 duševní zamestnanci, 10 študujúcich,
jedna osoba v dôchodku.
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Prináležitosť do náboženskej obce, menšinovej organizácie atď.
Obec

Obec a združenie
Neprináleží

Združenie
Odmietnutie

Respondenti deklarovali príslušnosť k náboženskej obci (9) alebo obci a
združeniu (1), len k združeniu židovskej menšiny jedna, neprináležitosť k organizácii
alebo obci ale zároveň pocit prináležitosti k židovskej menšine deklarovalo 5 osôb.
Dve osoby na túto otázku neodpovedali (tmavofialová farba).
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5.2. Vybrané aspekty výskumu.
5.2.1. JAZYK.
Na otázku „Akým jazykom najčastejšie hovoríte doma?“ mali respondenti na
výber niekoľko odpovedí, odmietnutie odpovede, prípadne uvedenie vlastnej
odpovede. Odpovede: Hebrejčinou (6), hebrejčinou a nemčinou (1), slovenčinou (1),
nemčinou a ruštinou (2), ruštinou (1), maďarčinou, nemčinou a angličtinou (1),
nemčinou a jidiš (1), nemčinou, jidiš a angličtinou (1), bulharčinou (1), nemčinou (1).
Novo prichádzajúci charakter veľkej časti skúmanej skupiny potvrdzujú odpovede na
otázky týkajúce sa jazyka – iba jedna osoba, navyše pochádzajúca z Nemecka,
deklarovala, že doma používa výhradne nemčinu.
Tabuľka nižšie informuje napr. o možnostiach štúdia židovských jazykov (otázka
„Máte možnosť...“):

Áno

Dosť
často

Veľmi
zriedka

Nie

Neviem

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Štúdia hebrejčiny?

13

–

1

1

1

2

Štúdia židovského jazyka (jidiš)?

3

1

3

9

1

1

Rozhovor s priateľmi, kolegami atď. v
židovských jazykoch?

8

6

1

2

–

1

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania a sledovanie televízie v
židovských jazykoch?

7

6

2

1

–

2

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania
a
sledovanie
televízie
venovaných židovskému náboženstvu,
kultúre a histórii (v nežidovských
jazykoch)?

7

3

7

–

–

1

Riešenie
úradných
záležitostí
používanie
židovských
jazykov
kanceláriách alebo na úrade?

2

–

5

8

1

2

a
v

Uvedené možnosti sú veľmi a dosť dôležité len pre malú časť respondentov;
zvlášť štúdium jazyka jidiš sa nezdá byť podstatné. Tabuľka nižšie obsahuje
odpovede na otázku: „Do akej miery je pre vás dôležitá...?“:
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Veľmi

Veľmi
dôležité

Málo
dôležité

Nedôležité

N
e
v
i
e
m

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Možnosť štúdia hebrejčiny

6

3

3

3

2

1

Možnosť štúdia židovského jazyka (jidiš)

1

2

7

7

–

1

Možnosť rozhovoru s priateľmi, kolegami
atď. v židovských jazykoch

4

5

3

5

–

1

Možnosť
histórie

a

7

5

2

2

1

1

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie v židovských jazykoch

2

7

4

4

–

1

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie
venovaných
židovskému
náboženstvu, kultúre a histórii (v
nežidovských
jazykoch)
Možnosť riešenia
úradných záležitostí a

3

4

5

4

–

2

2

2

9

3

1

1

štúdia

židovskej

kultúry

používanie
židovských
jazykov
kanceláriách alebo na úrade?

v

Len pre časť osôb, ktoré vyplnili dotazník, je možnosť dozvedieť sa napr. z
médií a histórii a kultúre Židov, podobne ako možnosť štúdia židovských jazykov,
podstatné, napriek tomu, že prinajmenšom deti, majú možnosť štúdia židovských
jazykov a spoznávania kultúry a histórie Židov. Nižšie sa nachádzajú odpovede na
otázku: „Majú židovské deti a mládež na mieste, kde bývate, možnosť...?“ napr.
učenia sa židovských jazykov, v židovských jazykoch a spoznávanie židovskej kultúry
a histórie?:
Áno

Nie

Neviem

Odmietam
odpovedať/Bez
odpovede

9

5

3

1

Navštevovanie súkromných židovských škôl (so
13
židovskými jazykmi)?

1

3

1

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej
kultúry a tradícií na verejných nežidovských 11
školách?

4

2

1

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej
kultúry a tradícií na súkromných nežidovských 11
školách?

3

3

1

Navštevovanie verejných
židovskými jazykmi)?

židovských

škôl

(so

V prípade Rakúska je vidieť neveľká prevaha súkromných škôl ponúkajúcich
takéto možnosti.
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5.2.2. NÁBOŽENSTVO A NÁRODNÉ SVIATKY.
Nižšie sa nachádzajú odpovede na otázku ohľadom účasti na rodinných
udalostiach tradičného, náboženského charakteru, ako je brit mila, bar micva alebo
cirkevný sobáš atď.
Súhlasnú odpoveď poskytlo 16 respondentov, negatívna jedna, dvaja vyhlásili,
že nemajú takúto možnosť, ale chceli by ju mať. Dosť podobné boli odpovede na
otázku na možnosť praktikovania judaizmu a židovských tradícií, účasti na
bohoslužbách a slávenie sviatkov. Tu súhlasnú odpoveď poskytlo 17 osôb, negatívnu
jedna. Na otázku „Máte možnosť zúčastňovať sa kultúrnych a národných slávností
(napr. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď.)?“ sa vyskytlo tiež 17
súhlasných odpovedí, jedna negatívna, na otázku na účasť reprezentantov štátnych
a samosprávnych úradov v mieste bydliska respondentov, prípadne ich podporu
organizovania náboženských a kultúrnych osláv židovskej menšiny, ako je chanuka,
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď. prišlo 14 súhlasných odpovedí,
niekedy odpovedala jedna osoba, negatívne jedna, dve osoby vyhlásili, že nevedia.
Dotazník neupresňoval, či sú takéto osoby pozývané a odmietajú alebo vystupujú s
iniciatívou účasti, prípadne či ich obec a organizátori vynechávajú.

5.2.3. OTÁZKA IDENTITY.
Tabuľka nižšie obsahuje odpovede na témy: „Cítite sa pyšný na...?“:

Nie/Vôbec

– bytie Židom/židovský pôvod

Skôr
áno

Skôr
nie

Áno/Veľmi

Neviem

Odmietam
odpovedať
/Bez
odpovede

1

5

1

10

–

1

– bytie občanom štátu, v ktorom
1
žijem

9

3

2

2

1

– pôvod z regiónu, v ktorom žijete
–
alebo z ktorého pochádzate

6

4

6

1

1

– pôvod z mesta, v ktorom žijete
–
alebo z ktorého pochádzate

9

3

5

–

1

– bytie Európankou/Európanom

5

3

5

1

3

1
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Väčšina respondentov odpovedala, že sa cíti byť pyšná na to, že sú Židia,
prípadne na židovský pôvod, pomerne značná časť tiež pociťuje pýchu na bytie
Európanom; výrazne menej, pokiaľ ide o štát, ktorého občanom sú, a región/mesto
pôvodu/bydliska. Židovstvo a židovský pôvod sú teda ako komponent identity celkovo
chápanej skupiny respondentov najdôležitejšie. Odpovede na vyššie uvedené otázky
(na štát/krajinu a región bydlisko) sú čiastočne súbežné s odpoveďami na otázku na
stupeň zviazania/pocit blízkosti s krajinou a regiónom bydliska:
Vôbec

Slabo

Silno

Veľmi

Štátom bydliska

3

4

5

regiónom

3

6

Miestom bydliska

1

Európou
Izraelom

Neviem

Odmietam
odpovedať

4

1

1

4

3

1

1

2

7

6

1

1

–

1

8

7

–

2

–

2

7

6

2

1

Pozornosť priťahuje skutočnosť, že väčšina respondentov je/cíti sa výrazne
silnejšie spojená s Európou než Rakúskom (znovu to potvrdzuje novo prichádzajúci
charakter väčšiny členov skúmanej skupiny); pocit väzby s Izraelom tiež, aj keď
nepatrne, ustupuje za zviazaním s Európou.
Vzťah k Európskej únii respondenti označili ako:
-

veľmi pozitívny – 4

-

pozitívny – 7

-

ľahostajný – 2

-

negatívny – 1

-

veľmi negatívny – 1

-

žiadna odpoveď (neviem) – 3
Odpovede na otázku ohľadom členstva Rakúska v Európskej únii (hodnotené
pozitívne, negatívne atď.) a či sa vyskytujú z toho plynúce výhody pre židovskú
menšinu boli rozložené nasledovne: áno – 7; nemá význam – 4; neviem – 5, jedna
osoba neodpovedala, jedna vyhlásila, že z toho nemá žiadne výhody. Táto osoba
pripísala, že EÚ má veľmi negatívny obraz Izraela, „jediného židovského štátu na
svete“, čo ju poburuje.
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Ďalšia otázka bola „Rozhodli by ste sa pre odjazd z krajiny pod podmienkou
získania výraznej finančnej a sociálnej pomoci?“. Tu poskytli súhlasnú odpoveď 3
osoby, negatívnu 11, odpoveď „neviem“ 3 osoby a 3 neodpovedali vôbec.
Tí, korí sa rozhodli pre odjazd, najčastejšie uvádzali Izrael (3), Izrael alebo
USA (1), USA (New York – 1), Čínu (1), Grécko (1), Nemecko (1). Jeden respondent
odpovedal, že by odišiel tam, kde existuje „dobrá“ spoločnosť ortodoxných Židov.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že, akokoľvek to bude predmetom analýzy v ďalšej
časti práce, pre odjazd z pomerného bohatého štátu, ako je Rakúsko, by sa rozhodlo
menej osôb, než v prípade Poľska, Maďarska alebo Slovenska.
V odpovedi na otázku, kým sa respondent najviac cíti byť, boli silno
zdôrazňovaná židovská identita alebo jej prvky. Odpovede:
Židom – 9
Židom a Rakúšanom – 4
Iné človekom, Viedenčanom, Grékom;
Jedna osoba vyhlásila, že nevie, jedna neodpovedala.

5.1.1. VO VZŤAHU K INÝM
V časti dotazníka týkajúcej sa aktivít, sympatií alebo antipatií, viditeľnosti
menšiny vo verejnej sfére padali otázky napr. týkajúce sa toho, ktorá z
národnostných a etnických menšín v danej krajine je najviac viditeľná vo verejnej
sfére života, kultúrnom a politickom živote. Respondenti odpovedali, že židovská (7),
turecká (1), moslimovia (4), Turci a iní moslimovia (1), Turci, iní moslimovia a
prichádzajúci z balkánskych krajín (1), rómska (1), srbská (1). Dve osoby vyhlásili, že
nevedia.
Ako národnostnú a etnickú menšinu najmenej viditeľnú vo verejnej sfére,
kultúrnom a politickom živote respondenti uvádzali: židovskú (8), rómsku (1),
arménsku (1), moslimskú (1), po jednej odpovedi tiež dostali indiáni, budhisti, ateisti,
3 osoby tvrdili, že nevedia a jedna odpovedala, že „Židia sú uprostred“.
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V odpovedi na otázku, ktorá z národnostných a etnických menšín v krajine je
najviac privilegovaná vo verejnej sfére, kultúrnom a politickom živote, polovica, 9
osôb, uviedla židovskú, Turkov dve, jedna moslimov, 6 osôb tvrdilo, že nevie.
Za najviac diskriminovanú a znevýhodnenú skupinu boli zhodne uznaní
Rómovia (13), Rómovia a Židia spoločne (2), Rumuni (2), Rómovia a chudobní (1).
Dve osoby vyhlásili, že nevedia.
Za skupinu vytvárajúcu najviac problémov boli uznaní Židia (4), Rómovia (2),
moslimovia (3), Afganci (1), Turci a utečenci z južnej Afriky (1), „noví imigranti, ktorí
sa nechcú prispôsobiť“ (1), rôzne (1), 4 osoby zistili, že nevedia. Za najmenej
populárnych a obľúbených boli považovaní: Rómovia (1), Židia (8), moslimovia a
Židia (1), Arabi a moslimovia (3), Rómovia a moslimovia (1), 4 osoby vyhlásili, že
nevedia.
Z odpovedí zaznieva vysoká citlivosť voči osudom a postaveniu svojej skupiny,
ale tiež nechuť k moslimom násobená problémami s utečencami z vojnou
zasiahnutých štátov v Afrike a na Blízkom Východe. „Tradične“ sa medzi
problematickými (komplikácie vyvolávajúcimi) a neobľúbenými menšinami objavujú
Rómovia.
Ďalšia skupina otázok sa týkala prijatia člena inej národnostnej a etnickej
skupiny. V prípade Rakúska boli zohľadnené odpovede týkajúce sa titulárneho
národa a spoločnosti, s Rakúskom historicky úzko spojení Maďari (Habsburská ríša),
Rómovia a (mimo tabuľku) Nemci. Prvá otázka znela: „Prijali by ste osobu
pochádzajúcu z inej menšinovej etnickej/národnostnej skupiny ako“:
Rakúšan/Rakúšanka Maďar/Maďarka

Róm (Cigán)/Rómka

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

manžela/ku alebo partnera/ku?

10

3

10

4

8

6

priateľa?

16

1

13

2

13

2

suseda z ulice?

16

1

14

2

14

1

kolegu z práce?

16

1

14

2

14

2

15

1

14

2

11

3

niekoho
dome?

bývajúceho

v

rovnakom

- Neviem: v prípade Rakúšana odpovedané: 4, -, -, -, 1; Maďara: 3, 1, 1, 1, 1; Róma: 2, 1, 1, 1, 1.
- Odmietam odpovedať v prípade Rakúšana odpovedané: 1, 1, 1, 1, 1; Maďara: 1, 1, 1, 1, 1; Róma:
1, 1, 1, 1, 1.
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Všeobecne je prijatie Rakúšana ako priateľa, suseda atď. veľmi vysoké, ale
nižšie už je prijatie manžela/partnera (10, rovnako ako v prípade Maďara) a ešte
menšie, aj keď nie drasticky (8), v prípade Róma. Celkové prijatie príslušníkov
uvedených menšín zostáva, pokiaľ ide o priateľa, suseda atď., dosť vysoké.
V prípade otázky na prijatie Nemcov boli jednotlivé hlasy rozložené
nasledovne: partner/manžel – áno (11), nie (3), neviem (3), bez odpovede (1); priateľ
– áno (17), bez odpovede (1); sused – áno (17), bez odpovede (1); kolega z práce –
áno (17), neviem (1); člen domácnosti – áno (16), neviem (1), bez odpovede (1).
Pozitívnych odpovedí je tak v prípade Nemcov viac než v prípade titulárneho národa.

5.2.5. ANTISEMITIZMUS.
V prípade časti dotazníka týkajúceho sa antisemitského chovania, znela prvá
otázka: „Dá sa v krajine, v ktorej žijete, zaznamenať niektoré z nižšie uvedených
antisemitských chovaní vo verejnej sfére a priestore, nie nevyhnutne vzťahujúce sa
priamo k vám osobne?“ Odpovede respondentov predstavuje tabuľka.

Áno

Nie

Neviem

– vo vyjadreniach politikov?

8

6

3

Odmietam
odpovedať
1

– vo verejnoprávnych médiách?

9

5

3

1

– súkromných médiách?

11

3

2

2

– na ulici, počas demonštrácie?

14

2

–

2

– na štadióne, počas športových závodov?

10

4

2

2

– počas štátnych, miestnych osláv?

7

9

–

2

– antisemitské nápisy na budovách atď.?

13

1

2

2

– antisemitské nápisy alebo iné formy ničenia
sakrálnych budov, cintorínov, sídiel židovských obcí a 12
inštitúcií?

2

3

1

176

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, podľa názoru respondentov možno najviac
antisemitského chovania vo verejnej sfére pozorovať na ulici, na štadiónoch, na
stenách domov a sakrálnych objektov, ale tiež v médiách, predovšetkým
súkromných, aj keď sú tieto prípady menej časté, než pri predchádzajúcich štátoch.
Odpovede na otázku, či daná osoba počas posledných 12 mesiacov osobne pocítila
nechuť alebo sa stretla s diskrimináciou alebo prenasledovaním zo strany iných s
ohľadom na pôvod, vyznávané náboženstvo alebo z iných príčin, sa nachádzajú
nižšie:

Áno

Nie

Žiadny
dôvodov

z

týchto Neviem

Etnický/národný pôvod

3

11

1

2

1

Náboženstvo (vyznanie)

6

9

1

1

1

Z iných dôvodov

2

12

2

1

1

Odmietam
odpovedať

Na spresnenie bolo položených niekoľko ďalších otázok: „Za ktorých z nižšie
uvedených okolností, v ktorom prostredí, na akom mieste ste počas posledných 12
mesiacov cítili nechuť alebo ste sa cítili diskriminovaný/á alebo prenasledovaný/á z
dôvodu svojho etnického/národného pôvodu alebo náboženského vyznania“?
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Áno

Nie

Za žiadnej z
uvedených
situácií
Neviem

3

13

–

1

1

V práci/pri hľadaní práce/pri odchode z práce 4

12

1

–

1

V zariadení zdravotnej starostlivosti

3

14

–

–

1

Na súde alebo na úrade

1

16

–

–

1

2

15

–

–

1

V reštaurácii, bare, na diskotéke

4

13

–

–

1

Na ulici

6

11

–

–

1

Susedmi

2

15

–

–

1

V obchode/na trhu

3

14

–

–

1

V prostriedkoch verejnej dopravy

3

14

–

–

1

V škole/na univerzite

Pri kontaktoch s políciou
uniformovanými zložkami

alebo

inými

Odmietam
odpovedať

Z vyššie uvedeného vyplýva, že k antisemitským útokom a chovaniu najčastejšie
dochádzalo na ulici, v práci a v bare, na diskotéke alebo v reštaurácii.
Na otázku na stupeň dôvery („Ako veľmi dôverujete...?“) k niektorým inštitúciám a
verejným úradom respondenti poskytli odpovede:
Neviem

Odmietam
odpovedať

Vôbec

Skôr nie Skôr áno

Úplne
dôverujem

Kráľovi

–

–

–

–

–

–

Prezidentovi

–

7

7

1

1

2

Parlamentu

1

5

8

1

1

2

Vláde

1

6

6

1

2

2

Polícii a iným uniformovaným
zložkám

2

3

9

–

3

1

Armáde

1

4

7

1

3

2

Súdom

2

5

6

–

3

2

Samosprávnym úradom

2

5

8

–

1

2

Ukazuje sa, že aj keď je miera dôvery skúmanej minoritnej skupiny k
jednotlivým inštitúciám a orgánom moci obmedzená, je aj tak výrazne vyššia než v
prípade predtým analyzovaných štátov stredovýchodnej Európy. Pri pomerne
najmenšej skupine respondentov sa dôvere teší prezident republiky, súdy a miestne
úrady.
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Č. 6. BELGICKO.
6.1. Štruktúra a charakteristika skúmanej skupiny respondentov.
Vo výskume bolo zohľadnených 40 osôb, ktoré sa deklarovali ako
predstavitelia židovskej menšiny v Belgicku – zohľadnením, že v legislatíve tejto
krajiny sa pojem národnostnej alebo etnickej menšiny nevyskytuje. Medzi
respondentmi sa nachádzalo 13 žien, 25 mužov a dve osoby, ktoré sa k otázke
pohlavia nevyjadrili. V skúmanej skupine prevažovali ľudia stredného veku: ľudia vo
veku do 17 rokov (1), vo veku od 18 do 25 rokov (3), vo vekovom intervale 26 – 30
(5), v intervale 31 – 40 (7), v intervale 41 – 50 (9), v intervale 51 – 60 (9), vo veku 61
– 70 (4) a vo veku 70+ (2). Najviac respondentov sa narodilo v Belgicku (24 osôb), 5
v Izraeli, vo Francúzsku a USA dve osoby, po jednej vo Švajčiarsku, Veľkej Británii,
Poľsku, Rakúsku, Rusku, Maďarsku a na Ukrajine. Belgicko je bohatá krajina, v ktorej
sa usadilo pomerne dosť cudzincov, čo tiež potvrdzuje štruktúra narodenia členov
skúmanej skupiny.

Pohlavie respondentov:

Ženy
Muži
Bez odpovede

Vek respondentov:
0/-17
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
70+
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Miesto bydliska respondentov:

Mesto
Veľké mesto

Väčšina respondentov ako miesto svojho bydliska uviedla veľké mesto (nad
100 000), dve osoby mesto, jedna neodpovedala. Dotazníkový výskum i v tomto
štáte potvrdzuje jasne mestský charakter tejto spoločnosti. Medzi respondentmi
zotrvávalo v manželskom a partnerskom zväzku príslušne 27 a 1 osoba, 10 sa
označilo za slobodných, dve odmietli odpovedať.

Vzdelanie:
Bez odpovede
Neúplne
vysokoškolské
Vysokoškolské
Základné Vyučený/á
Stredoškolské

Ide o dobre vzdelanú a študujúcu skupinu: 11 osôb deklarovalo stredoškolské
vzdelanie, 4 neúplné vysokoškolské, 17 vysokoškolské, dve základné, 3 vyučený/á, 3
neuviedli odpoveď. Čo sa týka zdroja obživy, boli medzi respondentmi: 10 majiteľov
firiem, traja označujúci sa ako freelancer, dve osoby pracujúce vo vzdelávaní, dve v
neziskových organizáciách, 5 duševne pracujúcich, 6 naďalej študujúcich, jedna vo
vládnej alebo samosprávnej agende, 6 osôb neodpovedalo, jeden dôchodca a 4
osoby (ženy), ktoré vyhlásili, že sa starajú o domácnosť, výchovu detí, nepracujú, sú
v domácnosti.
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Prináležitosť do náboženskej obce, menšinovej organizácie atď.
Obec

Patrí do menšiny, nepatrí do obce

Odmietnutie

Pozornosť

priťahuje

vysoký

percentuálny

podiel

osôb

patriacich

do

náboženskej obce – 30 osôb, čo je 75 %. Neprináležitosť k organizácii alebo obci, ale
zároveň počet príslušnosti do židovskej menšiny deklarovalo 9 osôb, jedna
neodpovedala.
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6.2. Vybrané aspekty výskumu.
6.2.1. JAZYK.
Na otázku „Akým jazykom najčastejšie hovoríte doma?“ mali respondenti na
výber niekoľko odpovedí, odmietnutie odpovede, prípadne uvedenie vlastnej
odpovede. Odpovede: hebrejčina (8), jidiš (6), francúzština (8), holandčina (3),
ruština (1), angličtina (6), hebrejčina a angličtina (1), hebrejčina, holandčina,
francúzština a angličtina (1), hebrejčina, holandčina a ruština (1), hebrejčina, jidiš a
angličtina (1), hebrejčina, jidiš, francúzština a angličtina (1), holandčina a
francúzština (1), francúzština a angličtina (1), neodpovedala jedna osoba. Výsledky
potvrdzujú novo prichádzajúci charakter časti respondentov a tiež silnú zložku,
najpravdepodobnejšie ortodoxných Židov (doma používajú výhradne jidiš).
Tabuľka nižšie informuje napr. o možnostiach štúdia židovských jazykov
(otázka „Máte možnosť...“):
Áno

Dosť
často

Veľmi
zriedka

Nie

Neviem

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Štúdia hebrejčiny?

28

1

7

–

1

3

Štúdia židovského jazyka (jidiš)?

24

2

4

6

1

3

Rozhovor s priateľmi, kolegami atď. v
židovských jazykoch?

30

3

3

–

1

3

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania a sledovanie televízie v
židovských jazykoch?

27

5

5

–

–

3

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania
a
sledovanie
televízie
venovaných židovskému náboženstvu,
kultúre a histórii (v nežidovských
jazykoch)?
Riešenie
úradných
záležitostí
a
používanie
židovských
jazykov
v
kanceláriách alebo na úrade?

26

3

4

4

–

3

12

4

11

8

1

4
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Zároveň sú vyššie uvedené možnosti dôležité a veľmi dôležité pre značnú časť
respondentov. Tabuľka nižšie obsahuje odpovede na otázku: „Do akej miery je pre
vás dôležitá...?“:
Veľmi

Veľmi
dôležité

Málo
dôležité

Nedôležité

N
e
v
i
e
m

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Možnosť štúdia hebrejčiny

24

8

1

4

–

3

Možnosť štúdia židovského jazyka (jidiš)

15

11

4

8

–

2

Možnosť rozhovoru s priateľmi, kolegami
atď. v židovských jazykoch

17

15

1

5

–

2

Možnosť
histórie

a

22

14

1

1

–

2

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie v židovských jazykoch

12

15

3

7

1

2

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie
venovaných
židovskému
náboženstvu, kultúre a histórii (v
nežidovských jazykoch)

11

18

3

6

–

2

Možnosť riešenia úradných záležitostí a
používanie
židovských
jazykov
v
kanceláriách alebo na úrade?

2

10

10

14

–

4

štúdia

židovskej

kultúry

Pre väčšinu osôb, ktoré vyplnili dotazník, je možnosť dozvedieť sa napr. z
médií o histórii a kultúre Židov, podobne ako možnosť štúdia židovských jazykov,
dôležitá. Ako sa zdá, deti a mladí Židia v Belgicku rovnako majú značné možnosti
štúdia alebo mimoškolského získavania znalostí o kultúre a histórii svojho národa.
Nižšie sa nachádzajú odpovede na otázku: „Majú židovské deti a mládež na mieste,
kde žijete možnosť...?“ napr. vzdelávania v židovských jazykoch a poznávania
židovskej kultúry a histórie?:
Áno

Nie

Neviem

Odmietam
odpovedať/Bez
odpovede

Navštevovanie verejných židovských škôl (so židovskými
33
jazykmi)?

4

2

1

Navštevovanie súkromných židovských škôl (so židovskými
37
jazykmi)?

2

–

1

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej kultúry a
30
tradícií na verejných nežidovských školách?

5

4

1

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej kultúry a
26
tradícií na súkromných nežidovských školách?

7

6

1
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6.2.2. NÁBOŽENSTVO A NÁRODNÉ SVIATKY.
Účasť na náboženských a rodinných oslavách tradičného charakteru je
dôležitým ukazovateľom židovskej identity. Nižšie sa nachádzajú odpovede na
otázku na účasť na takých udalostiach, ako je brit mila, bar micva, cirkevný sobáš a
pohreb atď.
Súhlasnú odpoveď poskytlo 39 respondentov, jeden odmietla odpovedať.
Identicky odpovede vyzerali v prípade otázky na možnosť praktikovania judaizmu a
židovských tradícií (39 a 1). Na otázku „Máte možnosť zúčastniť sa kultúrnych a
národných slávností (napr. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď.)?“ bolo
34 súhlasných odpovedí, dve negatívne, 3 nevedeli, jedna odmietla odpovedať. Na
otázku ohľadom účasti predstaviteľov štátnych a samosprávnych úradov v mieste
bydliska respondentov prípadne ich podporu organizovania náboženských a
kultúrnych slávností židovskej menšiny, ako je chanuka, Medzinárodný deň pamiatky
obetí holokaustu atď. sme dostali 32 súhlasných odpovedí, negatívna sa nevyskytla,
5 osôb vyhlásilo, že niekedy, dve osoby uviedli, že nevedia, a jedna odmietla
odpovedať.

6.2.3. OTÁZKA IDENTITY.
Tabuľka nižšie obsahuje odpovede na témy: „Cítite sa pyšný na...?“:

Odmietam
odpovedať
/Bez
odpovede

Nie/Vôbec

Skôr
Skôr
nie
áno

Áno/Veľmi

Neviem

2

13

1

22

1

1

– bytie občanom štátu, v
3
ktorom žijem

16

10

7

3

1

– pôvod z regiónu, v ktorom
žijete alebo z ktorého 4
pochádzate

20

4

10

–

2

– pôvod z mesta, v ktorom
žijete alebo z ktorého 5
pochádzate

16

10

7

1

1

17

9

11

1

1

–
bytie
pôvod

Židom/židovský

– bytie
Európanom/Európankou

1
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Väčšina respondentov odpovedala, že sa cíti byť pyšná na to, že sú Židia,
prípadne židovského pôvodu, a tento druh pýchy rozhodne prevažoval nad
ostatnými. Židovstvo a židovský pôvod sú teda ako komponent identity celkovo
chápanej skupiny respondentov najdôležitejšie. Odpovede na vyššie uvedené otázky
sa často prekrývajú s odpoveďami na otázku ohľadom stupňa spojenia/pocitu
blízkosti s krajinou a regiónom bydliska, miestom/mestom a kontinentom a Erec
Izrael (Izraelom):
Vôbec

Slabo

Silno

Veľmi

Štátom bydliska

4

13

16

Regiónom

5

11

Miestom bydliska

4

Európou
Izraelom

Neviem

Odmietam
odpovedať

6

–

1

17

6

–

1

8

19

8

–

1

3

8

18

9

1

1

1

2

14

21

1

1

Väčšina respondentov je/cíti sa veľmi silne zviazaná s Izraelom. Vzťah k
Európskej únii potom respondenti označili ako:
-

veľmi pozitívny – 4

-

pozitívny – 10

-

ľahostajný – 11

-

negatívny – 8

-

veľmi negatívny – 4

-

žiadna odpoveď (neviem) – 2

-

odpoveď neviem – 1
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Vzťah k Európe je diferencovaný, ale pre najväčšiu skupinu respondentov
ľahostajný (11). Odpovede na otázku týkajúce sa skutočnosti prináležitosti do
Európskej únie (hodnotená pozitívne, negatívne atď.) a či z toho vyplývajú výhody
pre židovskú menšinu boli rozložené nasledovne: áno – 8; nemá význam – 9; neviem
– 12; nie – 10, jedna osoba neodpovedala. Tí, ktorí vyjadrili svoj negatívny vzťah k
prináležitosti Belgicka do európskeho spoločenstva, kritizovali alebo vyjadrili
nasledujúce názory: „chýbajúca podpora a porozumenie pre Židov“, „EÚ je
antisemitská“, „EÚ pre Židov nič nerobí“, „v únii a médiách má príliš veľký vplyv
radikálna ľavica a je proarabská“, „chýbajú voliteľné orgány“, „obmedzenia a
komplikácie pri brit mila a šchite“, „záležitosť šchity“. Odpovede, zvlášť posledná,
svedčí o ortodoxnom charaktere značnej časti židovskej komunity v Belgicku a tiež o
všeobecnom veľkom skepticizme voči Európskej únii: Zostáva to v jasnom rozpore s
dosť často pozitívnym vzťahom obyvateľov tzv. Novej únie (tu: Poľsko, Maďarsko,
Slovensko).
Aj napriek mnohým kritickým hlasom by bola len časť respondentov pripravená
opustiť Belgicko, ďalšou otázkou bolo „Rozhodli by ste sa pre odjazd z krajiny pod
podmienkou získania výraznej finančnej a sociálnej pomoci?“. Tu poskytlo súhlasnú
odpoveď 11 osôb, negatívnu 15, odpoveď „neviem“ 13 osôb a jedna osoba
neodpovedala.
Tí, ktorí by sa rozhodli pre odjazd, najčastejšie uvádzali Izrael (14), Izrael
alebo USA (3), USA (1), východnú Európu (1), jedna osoba odpovedala: kamkoľvek,
ale tu (v Belgicku).
V odpovedi na otázku, kým sa respondent najviac cíti byť, boli veľmi silne
zdôrazňované židovská identita alebo jej prvky. Odpovede:
Židom – 33
Židom a Belgičanom – 4
Belgičanom židovského pôvodu – 1
ruským Židom – 1
Európanom – 1
Odpovede vyššie môžu poukazovať na nábožensky ortodoxný charakter
skúmanej skupiny (jej veľkej časti).
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6.2.4. VO VZŤAHU K INÝM
V časti dotazníka týkajúcej sa aktivít, sympatií alebo antipatií, viditeľnosti
menšiny vo verejnej sfére padali otázky napr. týkajúce sa toho, ktorá z
národnostných a etnických menšín v danej krajine je najviac viditeľná vo verejnej
sfére života, kultúrnom a politickom živote. Respondenti odpovedali, že židovská (7),
marocká 2), severoafrická (1), moslimská (17), Poliaci, Rusi a Číňania (1) a tiež
Európania (2), Belgičania (1), iní (2), 4 osoby vyhlásili, že nevedia, dvaja odmietli
odpovedať.
Ako najmenej viditeľnú národnú a etnickú menšinu vo verejnej sfére,
kultúrnom a politickom živote, respondenti uviedli: židovskú (9) a „židovskú mimo
Antverpy“ (1), Arabov a moslimov (3), Maďarov (1), Indov (1), Rómov (2), Turkov (1),
Talianov (2), Číňanov (1), Belgičanov (1), východoeurópanov (1), „rôzne drobné
menšiny“ (1), slobodomurárov (1), 13 osôb vyhlásilo, že nevie, jedna neodpovedala.
V odpovedi na otázku, ktorá z národnostných a etnických menšín v krajine je
najviac privilegovaná vo verejnej sfére, kultúrnom a politickom živote, židovskú
uviedlo 8, moslimov 9, imigrantov jedna, slobodomurárov dve, iné dve, 14 osôb
vyhlásilo, že nevie, jedna neodpovedala. Za najviac diskriminovanú a znevýhodnenú
minoritnú skupinu potom boli uznaní Židia (12), Rómovia (1), Afričania (1),
moslimovia (2), iné (2), žiadna z menšín (1), 18 osôb vyhlásilo, že nevie, jedna
neodpovedala.
Za skupinu vytvárajúcu najviac problémov boli uznaní moslimovia, Arabi a
Maročania (24), „poľskí moslimovia“ (1), iní (2), „nie je to vždy menšina“ odpovedala
jedna osoba, „radikáli“ (1), jedna osoba vyhlásila, že „to je subjektívna otázka“, okrem
toho dve neodpovedali a 8 osôb uviedlo, že nevie. Za najmenej populárnych a
obľúbených potom boli považovaní: Rómovia (1), Židia (11), moslimovia a Židia (2),
Afričania (1), moslimovia (7), „izraelskí okupanti“ (1), 12 osôb vyhlásilo, že nevie, dve
neodpovedali. A tu v odpovediach vyznieva vysoká citlivosť ku „svojej“ skupine a
Izraelu.
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Ďalšia skupina otázok sa týkala prijatia člena inej národnostnej a etnickej
skupiny. V prípade Belgicka boli zohľadnené odpovede týkajúce sa titulárneho
národa – Belgičanov, Francúzov, Rómov a Nemcov (mimo tabuľku). Prvá otázka
znela: „Prijali by ste osobu pochádzajúcu z inej menšinovej etnickej/národnostnej
skupiny ako“:
Belgičan/Belgičanka

Francúz/Francúz
ka

Róm
(Cigán)/Rómka

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

18

13

18

14

6

22

priateľa?

32

4

31

4

20

11

suseda z ulice?

34

2

31

2

15

10

kolegu z práce?

35

1

31

1

20

6

niekoho bývajúceho v
29
rovnakom dome?

4

28

3

10

14

manžela/ku
partnera/ku?

alebo

- Neviem: v prípade Belgičana odpovedané: 8, 3, 3, 3, 5; Francúza: 7, 3, 6, 7, 6; Róma: 9, 6, 11, 10,
11.
- Odmietam odpovedať v prípade Belgičana odpovedané: 1, 1, 1, 1, 2; Francúza: 1, 2, 1, 1, 3; Róma:
3, 3, 4, 4, 5.

Všeobecne je prijatie „cudzích“ ako manželov/liek najmenšie medzi všetkými
židovskými komunitami zahrnutými do výskumu. Pri priateľoch, susedoch atď. je v
prípade Belgičanov alebo Francúzov pomerne veľké, ale drasticky (o asi 50 %) klesá
v každej kategórii, pokiaľ ide o Rómov.
V prípade otázok na prijatie Nemcov boli jednotlivé hlasy rozložené
nasledovne: partner/manžel – áno (11), nie (19), neviem (8), žiadna odpoveď (2);
priateľ – áno (23), nie (8), žiadna odpoveď (4), neviem (5); sused – áno (26), nie (3),
neviem (3), žiadna odpoveď (3); kolega z práce – áno (27), nie (4), neviem (6),
žiadna odpoveď (3); člen domácnosti – áno (19), nie (7), neviem (10), žiadna
odpoveď (4). Pozitívne odpovede v prípade Nemcov sú teda častejšie než v prípade
Rómov, ale je ich výrazne menej než v prípade Belgičanov alebo Francúzov. Svedčí
to o istej opatrnosti respondentov a ich predsudkoch voči Nemcom.
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6.2.5. ANTISEMITIZMUS.
V prípade časti dotazníka týkajúceho sa antisemitského chovania, znela prvá
otázka: „Dá sa v krajine, v ktorej žijete, zaznamenať niektoré z nižšie uvedených
antisemitských chovaní vo verejnej sfére a priestore, nie nevyhnutne vzťahujúce sa
priamo k vám osobne?“ Odpovede respondentov predstavuje tabuľka.
Áno

Nie

Neviem

– vo vyjadreniach politikov?

26

4

8

Odmietam
odpovedať
2

– vo verejnoprávnych médiách?

27

4

6

3

– súkromných médiách?

23

5

6

3

– na ulici, počas demonštrácie?

27

7

4

2

– na štadióne, počas športových závodov?

15

13

10

2

– počas štátnych, miestnych osláv?

7

20

11

2

– antisemitské nápisy na budovách atď.?

21

7

10

2

– antisemitské nápisy alebo iné formy ničenia
sakrálnych budov, cintorínov, sídiel židovských obcí a 19
inštitúcií?

6

13

2

Ako vyplýva z vyššie uvedeného, podľa názoru respondentov sa najviac
antisemitského chovania vo verejnej sfére vyskytuje vo vyjadreniach politikov a v
médiách, rovnakou mierou v súkromných, ako v štátnych. Dosť často bolo
pozorované tiež takéto chovanie na uliciach a štadiónoch; mnohé osoby rovnako
upozornili na antisemitské graffiti a heslá na stenách. Odpovede na otázku, či daná
osoba počas posledných 12 mesiacov osobne pocítila nechuť alebo sa stretla s
diskrimináciou alebo prenasledovaním zo strany iných s ohľadom na pôvod,
vyznávané náboženstvo alebo z iných príčin, sa nachádzajú nižšie:
Áno

Nie

Žiadny
z
dôvodov

týchto Neviem

Etnický/národný pôvod

4

30

3

1

2

Náboženstvo (vyznanie)

15

19

2

2

2

Z iných dôvodov

5

26

2

5

2

Odmietam
odpovedať
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Na spresnene padla otázka: „Za akých z nižšie uvedených okolností, v akom
prostredí, na akom mieste ste počas posledných 12 mesiacov cítili nechuť alebo ste
sa

cítili

diskriminovaný/á

alebo

prenasledovaný/á

z

dôvodu

svojho

etnického/národného pôvodu alebo náboženského vyznania“?

Áno

Nie

Za žiadnej z
uvedených
Neviem
situácií

3

31

2

2

2

V práci/pri hľadaní práce/pri odchode z
5
práce

29

2

2

2

V zariadení zdravotnej starostlivosti

3

28

5

2

2

Na súde alebo na úrade

5

28

3

2

2

Pri kontaktoch s políciou alebo inými
8
uniformovanými zložkami

24

2

4

2

V reštaurácii, bare, na diskotéke

6

27

2

3

2

Na ulici

19

17

–

2

2

Susedmi

5

30

1

2

2

V obchode/na trhu

15

21

–

2

2

V prostriedkoch verejnej dopravy

13

23

–

2

2

V škole/na univerzite

Odmietam
odpovedať

K antisemitským provokáciám a chovaniu najčastejšie dochádzalo na ulici, v
obchode/na trhu, v prostriedkoch verejnej dopravy.
Na otázku na stupeň dôvery („Ako veľmi dôverujete...?“) k niektorým
inštitúciám a verejným úradom respondenti poskytli odpovede:
Neviem

Odmietam
odpovedať

Vôbec

Skôr nie

Úplne
Skôr áno
dôverujem

Kráľovi

3

10

14

3

7

3

Prezidentovi

–

–

–

–

–

–

Parlamentu

3

16

9

3

7

2

Vláde

3

11

12

2

10

2

Polícii a iným uniformovaným
zložkám

2

19

16

3

8

2

Armáde

1

4

22

4

7

2

Súdom

1

9

15

4

9

2

Samosprávnym úradom

3

6

18

4

7

2

Ukazuje sa, že sa relatívnej dôvere respondentov teší armáda, súdy a úrady a
lokálne inštitúcie. Najmenej dôvery majú k uniformovaným zložkám a parlamentu.
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Č. 7. ŠPANIELSKO.
7.1. Štruktúra a charakteristika skúmanej skupiny respondentov.
V prípade Španielskeho kráľovstva bolo vo výskume zohľadnených 48 osôb
hlásiacich s k prináležitosti k židovskej menšine v tomto štáte. Medzi nimi bolo 14
žien, 28 mužov, 6 osôb nechcelo uviesť svoje pohlavie. V skúmanej skupine
prevažovali ľudia stredného veku: ľudia vo veku do 17 rokov (3), vo veku od 18 do 25
rokov (2), vo vekovom intervale 26 – 30 (7), v intervale 31 – 40 (9), v intervale
41 – 50 (9), v intervale 51 – 60 (9), vo veku 61 – 70 (2) a vo veku 70+ (4). Najviac
respondentov, aj keď menej než polovica, sa narodila v Španielsku (21 osôb), 8 v
Argentíne, 3 v Belgicku, dvaja v Maroku, po jednom v Izraeli, Grécku, Rakúsku,
Mexiku a Libanone, po dvoch v Poľsku, na Slovensku a v Chile a 3 osoby v USA.
Komunita zahrnutá do výskumu je teda vysoko rôznorodá, možno sa na tom
podieľalo umožnenie návratu a získanie občianstva pre potomkov Židov vyhnaných z
krajiny v dobe inkvizície a prenasledovania tamojšieho židovského spoločenstva, na
základe špeciálneho zákona z doby pred niekoľkými rokmi.

Pohlavie respondentov:

Ženy
Muži
Bez
odpovede

Vek respondentov:
0/-17
18-25
26-30
31-40
41-50
51-60
61-70
70+
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Miesto bydliska respondentov:

Mesto
Veľké mesto Dedina
Bez odpovede

Väčšina, 25 osôb, ako miesto svojho bydliska uviedla veľké mesto (nad 100
000), 10 mesto, 10 dedinu, tri neodpovedali. V prípade Španielska existuje teda istá
skupina Židov/predstaviteľov židovskej menšiny žijúca mimo metropolu a mestá.
Medzi respondentmi zotrvávalo v manželskom a partnerskom zväzku príslušne 21 a
6 osôb, 17 sa označilo za slobodných, 4 osoby odmietli odpovedať.
Vysokoškolské
Neúplne vysokoškolské
Stredoškolské
Vyučený/á
Základné
Neviem

Je to diferencovaná skupina, čo sa vzdelania týka (vysvetľuje to pôvod
respondentov z rôznych kútov sveta a kultúrne sa odlišujúcich krajín na rôznom
stupni ekonomického rozvoja), prevažujú avšak osoby s vysokoškolským a neúplným
vysokoškolským vzdelaním (príslušne 17 a 14 osôb). Stredoškolské vzdelanie má v
skúmanej skupine 6 osôb, základné 3, vyučený/á 4, svoje vzdelávanie nedokázali
určiť 3 osoby, jedna neodpovedala (chýba popis v legende, modrá farba na grafe).
Čo sa týka zdroja obživy, boli medzi respondentmi: majitelia firmy (7), freelanceri (8),
pracujúci vo vzdelávaní (7), v neziskových organizáciách (3), študujúci (7), vo vládnej
alebo samosprávnej agende (3), duševne pracujúci (6), manuálne pracujúci (1),
dôchodcovia (2), neodpovedali (4).
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Prináležitosť do náboženskej obce, menšinovej organizácie atď.
Obec

¨
Patrí do menšiny, nepatrí do obce

Odmietnutie

Členmi židovských náboženských obcí je 33 osôb, neprináležitosť k
organizácii alebo obci a zároveň pocit prináležitosti do židovskej menšiny deklarovalo
12 osôb zo všetkých respondentov (25 %), jedna neodpovedala.

7.2. Vybrané aspekty výskumu.
7.2.1. JAZYK.
Na otázku „Akým jazykom najčastejšie hovoríte doma?“ mali respondenti na
výber niekoľko odpovedí, odmietnutie odpovede, prípadne uvedenie vlastnej
odpovede. Odpovede: španielčina (24), španielčina a poľština (1), maďarčina (1),
holandčina (1), francúzština (2), hebrejčina(6), slovenčina (1), angličtina (2),
hebrejčina a španielčina (6), angličtina a katalánčina (1), španielčina a francúzština
(1), francúzština a jidiš (1). Výsledky teda potvrdzujú novo prichádzajúci charakter
značnej časti respondentov. Židovské jazyky sú pomerne slabo zastúpené. Tabuľka
nižšie informuje napr. o možnostiach ich štúdia podľa respondentov (otázka „Máte
možnosť...“):
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Áno Dosť
často

Veľmi
zriedka

Nie

Neviem

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Štúdia hebrejčiny?

28

7

11

2

–

–

Štúdia židovského jazyka (jidiš)?

9

9

13

17

–

–

Rozhovor s priateľmi, kolegami atď. v
židovských jazykoch?

20

10

11

7

–

–

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania a sledovanie televízie v
židovských jazykoch?

13

18

9

12

–

1

Čítanie tlače, počúvanie rozhlasového
vysielania
a
sledovanie
televízie
venovaných židovskému náboženstvu,
kultúre a histórii (v nežidovských
jazykoch)?

7

13

14

12

–

1

Riešenie
úradných
záležitostí
používanie
židovských
jazykov
kanceláriách alebo na úrade?

5

8

12

19

2

2

Možnosť

štúdia

a
v

židovských

jazykov

existuje

podľa

väčšej

skupiny

respondentov, menej je, podľa nich, možnosťou dozvedieť sa niečo o histórii a
kultúre. Nižšie sa nachádza význam, ktorý respondenti prikladajú možnosti štúdia
jazykov a spoznávania židovskej kultúry a používania židovských jazykov na
úrade atď. Otázka: „Do akej miery je pre vás dôležitá...?“:
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Veľmi

Veľmi
dôležité

Málo
dôležité

Nedôležité

N
e
v
i
e
m

Odmietnutie
odpovede/Bez
odpovede

Možnosť štúdia hebrejčiny

22

18

–

5

3

–

Možnosť štúdia židovského jazyka (jidiš)

23

18

–

4

3

–

Možnosť rozhovoru s priateľmi, kolegami
atď. v židovských jazykoch

9

20

6

9

4

–

Možnosť
histórie

a

18

18

2

7

3

–

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie v židovských jazykoch

22

21

2

–

2

1

Možnosť
čítania
tlače,
počúvanie
rozhlasového vysielania a sledovanie
televízie
venovaných
židovskému
náboženstvu, kultúre a histórii (v
nežidovských
jazykoch)
Možnosť riešenia
úradných záležitostí a

12

20

5

11

–

–

6

15

9

14

3

1

štúdia

židovskej

kultúry

používanie
židovských
jazykov
kanceláriách alebo na úrade?

v

Pre väčšinu osôb, ktoré vyplnili dotazník, je možnosť dozvedieť sa napr. z
médií o histórii a kultúre Židov, podobne ako možnosť štúdia židovských jazykov,
dôležitá. Nižšie nájdete hodnotenie možnosti získavania takýchto znalostí deťmi a
mládežou v mieste bydliska respondentov. Otázka znela: „Majú židovské deti a
mládež na mieste, kde bývate, možnosť...?“ napr. učenia sa židovských jazykov, v
židovských jazykoch a spoznávanie židovskej kultúry a histórie?:
Áno

Nie

Neviem

Odmietam
odpovedať/Bez
odpovede

10

32

5

1

Navštevovanie súkromných židovských škôl (so
21
židovskými jazykmi)?

16

10

1

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej
kultúry a tradícií na verejných nežidovských 11
školách?

25

12

–

Štúdia židovských jazykov a poznávanie židovskej
kultúry a tradícií na súkromných nežidovských 12
školách?

23

11

2

Navštevovanie verejných
židovskými jazykmi)?

židovských

škôl

(so
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Ako vyplýva z vyššie uvedeného, tieto možnosti sú dosť obmedzené, zvlášť pokiaľ
ide o verejné vzdelávacie inštitúcie.
7.2.2. NÁBOŽENSTVO A NÁRODNÉ SVIATKY.
Účasť na náboženských a rodinných oslavách tradičného charakteru je
dôležitým ukazovateľom židovskej identity. Nižšie sa nachádzajú odpovede na
otázku na účasť na takých udalostiach, ako je brit mila, bar micva atď.
Súhlasnú odpoveď poskytlo 36 respondentov, negatívne dve, jedna odmietla
odpovedať, 9 osôb nemá takúto možnosť, ale chceli by ju mať. V prípade otázky na
možnosť praktikovania judaizmu a židovských tradícií padlo 37 pozitívnych a 8
negatívnych odpovedí, dve osoby vyhlásili, že nevedia, jedna neodpovedala. Na
otázku „Máte možnosť zúčastňovať sa kultúrnych a národných slávností (napr.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď.)?“ bolo 32 súhlasných odpovedí,
13 negatívnych, jedna osoba nevedela, dve odmietli odpovedať. Otázka na účasť
zástupcov štátnych a samosprávnych úradov v mieste bydliska respondentov,
prípadne ich podpora organizovania náboženských a kultúrnych osláv židovskej
menšiny, ako je chanuka, Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď. získal
12 súhlasných odpovedí, 8 negatívnych, niekedy 21, 6 osôb vyhlásilo, že nevie a
jedna odmietla odpovedať.
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7.2.3. OTÁZKA IDENTITY.
Tabuľka nižšie obsahuje odpovede na témy: „Cítite sa pyšný na...?“:

Nie/Vôbec

–
bytie
pôvod

Židom/židovský

Skôr
áno

Skôr Áno/Veľmi
nie

Neviem

Odmietam
odpovedať
/Bez
odpovede

3

14

6

24

1

–

– bytie občanom štátu, v
3
ktorom žijem

14

10

14

1

1

– pôvod z regiónu, v ktorom
žijete alebo z ktorého 4
pochádzate

18

10

14

1

1

– pôvod z mesta, v ktorom
žijete alebo z ktorého 6
pochádzate

21

5

14

1

1

22

7

8

4

3

–

bytie 4
Európanom/Európankou

Väčšina respondentov odpovedala, že sa cíti byť pyšná na to, že sú Židia,
prípadne židovského pôvodu, a tento druh pýchy prevažoval nad ostatnými.
Odpovede na vyššie uvedené otázky sa čiastočne približujú odpovediam na otázku
ohľadom

stupňa

spojenia/pocitu blízkosti

s

krajinou

a

regiónom

bydliska,

miestom/mestom a kontinentom a Izraelom:
Vôbec

Slabo

Silno

Veľmi

Štátom bydliska

5

15

20

Regiónom

5

10

Miestom bydliska

5

Európou
Izraelom

Neviem

Odmietam
odpovedať

7

–

1

23

6

–

1

10

23

9

–

1

4

14

18

9

1

2

1

17

17

22

1

–

Väčšina respondentov je/cíti sa veľmi silne spojená s Izraelom, zároveň s
regiónom a mestom/miestom bydliska sú respondenti spojení bližšie než so štátom, v
ktorom žijú, a tiež než s Európou. Svoj vzťah k Európskej únii respondenti označil
ako:
– veľmi pozitívny – 3
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-

pozitívny – 22

-

ľahostajný – 13

-

negatívny – 2

-

veľmi negatívny – 4

-

žiadna odpoveď (neviem) – 3
Vzťah k Európe je diferencovaný, ale všeobecne pozitívny. Odpovede na

otázky týkajúce sa skutočnosti prináležitosti do Európskej únie (hodnotená pozitívne,
negatívne atď.) a prípadných z toho vyplývajúcich výhod pre židovskú menšinu boli
rozložené nasledovne: áno – 18; nemá význam – 4; neviem – 13; nie – 13. Tí, ktorí
vyjadrili svoj negatívny vzťah k skutočnosti prináležitosti Španielska do únie, svoju
odpoveď opodstatnili antisemitizmom alebo vyhlásili, že sa „Španielsko pre Židov
stalo nebezpečným miestom“.
Časť respondentov by bola pripraviť opustiť Španielsko – ďalšia otázka znela
„Rozhodli by ste sa pre odjazd z krajiny pod podmienkou získania výraznej finančnej
a sociálnej pomoci?“. Tu poskytlo súhlasnú odpoveď 16 osôb, negatívnu tiež 16,
odpoveď „neviem“ uviedlo 13 osôb a 3 osoby neodpovedali. Tí, ktorí sa rozhodli pre
odjazdy, najčastejšie uvádzali Izrael (12), Izrael alebo USA (2), Izrael alebo Veľkú
Britániu (1), USA alebo Kanadu (1), Nórsko (1), Austráliu (1) a dve osoby, že
nevedia.
V odpovedi na otázku, kým sa respondent najviac cíti byť, boli veľmi silne
zdôrazňované židovská identita alebo jej prvky. Odpovede:
Židom – 30
Židom a Španielom – 7
Španielom

židovského

pôvodu

–

7

španielskym Židom – 1
Európanom – 2
Bez odpovede – 1
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7.2.4. VO VZŤAHU K INÝM
V časti dotazníka týkajúcej sa aktivít, sympatií alebo antipatií, viditeľnosti
menšiny vo verejnej sfére padali otázky napr. týkajúce sa toho, ktorá z
národnostných a etnických menšín v danej krajine je najviac viditeľná vo verejnej
sfére života, kultúrnom a politickom živote. Respondenti odpovedali (pokiaľ sa
odpútame od pochopenia alebo nepochopenia pojmu menšina), že židovská (23),
rómska (1), moslimská (15), moslimská a kresťanská (1), kresťanská (2),
juhoamerická (1), gay menšina (1), japonská (1), iné (1), dve osoby vyhlásili, že
nevedia, jedna neodpovedala.
Ako národnostnú a etnickú menšinu najmenej viditeľnú vo verejnej sfére,
kultúrnom a politickom živote respondenti uvádzali: židovskú (36), rómsku (1), indickú
(1), arabskú (1), „čiernych“ (1), „menšiny“ (1), 5 osôb vyhlásilo, že nevie. Odpovede
týkajúce sa židovskej menšiny – najviditeľnejšia (23) a najmenej viditeľná (36) sa
navzájom vyrušujú, čo tiež svedčí o vysokej citlivosti tejto skupiny.
V odpovedi na otázku, ktorá z národnostných a etnických menšín v krajine je
najviac privilegovaná vo verejnej sfére, kultúrnom a politickom živote, najviac, 22
osôb, uviedlo židovskú, moslimov 14, Afričanov jedna, kresťanov 3, 7 osôb tvrdilo, že
nevedia, jedna neodpovedala.
Za najdiskriminovanejšiu a najviac znevýhodnenú minoritnú skupinu boli
uznaní Židia (35) – znovu máme čo dočinenia s veľkými rozdielmi v odpovediach,
Rómovia (3), Afričania (1), moslimovia (4), „čierni“ (1), „čierni a cigáni“ (1), žiadna z
menšín (1), jedna osoba nevedela.
Za skupinu vytvárajúcu najviac problémov boli uznaní moslimovia (19), Židia
(19), Rómovia (1), „ľudia z Východu“ (1), Bulhari (1), moslimovia a ľudia zo
západných štátov Európskej únie (1). Za najmenej populárnych a obľúbených boli
považovaní: Židia (32), Rómovia (3), moslimovia (5), Číňania (1), „čierni“ (1),
kresťania a moslimovia (1), 5 osôb vyhlásilo, že nevie. A tu v odpovediach vyznieva
vysoká citlivosť k „svojej“ skupine.
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Ďalšia skupina otázok sa týkala prijatia člena inej národnostnej a etnickej
skupiny. V prípade Španielska boli zohľadnené odpovede týkajúce sa titulárneho
národa, v tomto štáte čím ďalej tým početnejších Poliakov, ako svojho druhu
reprezentácie východnej Európy a štátov tzv. Novej únie, Rómov a Nemcov (mimo
tabuľku). Prvá otázka znela: „Prijali by ste osobu pochádzajúcu z inej menšinovej
etnickej/národnostnej skupiny ako“:
Španiel/Španielka

Poliak/Poľka

Róm
(Cigán)/Rómka

Áno

Nie

Áno

Nie

Áno

Nie

18

18

16

13

10

23

priateľa?

28

12

26

13

22

17

suseda z ulice?

31

11

24

12

20

17

kolegu z práce?

28

10

25

12

24

15

niekoho bývajúceho v
16
rovnakom dome?

17

11

22

11

24

manžela/ku
partnera/ku?

alebo

- Neviem: v prípade Španiela odpovedané: 9, 5, 3, 6, 9; Poliaka: 13, 6, 8, 7, 10; Róma: 12, 5, 8,
6, 9.
- Odmietam odpovedať v prípade Španiela odpovedané: 3, 3, 3, 4, 6; Poliaka: 6, 3, 4, 4, 5;
Róma: 3, 4, 3, 3, 4.

Všeobecne nie je prijatie „cudzích“ ako životných partnerov vysoké, výrazne
pod 50 %, v každom z prípadov je vyšší pre priateľov, susedov atď., pomerne
najnižšie z vyššie uvedených skupín pre Rómov, aj keď rozdiely nie sú nijako
drastické. V prípade otázok na prijatie Nemcov boli jednotlivé hlasy rozložené
nasledovne: partner/manžel – áno (12), nie (18), neviem (14), žiadna odpoveď (4);
priateľ – áno (21), nie (15), žiadna odpoveď (6), neviem (6); sused – áno (23), nie
(14), neviem (7), žiadna odpoveď (4); kolega z práce – áno (23), nie (14), neviem (5),
žiadna odpoveď (6); člen domácnosti – áno (10), nie (21), neviem (10), žiadna
odpoveď (7). Odpovede v prípade Nemcov sa teda približujú situácii pri Rómoch.
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7.2.5. ANTISEMITIZMUS.
V časti dotazníka týkajúceho sa antisemitizmu prvá otázka znela:
„Dá sa v krajine, v ktorej žijete, zaznamenať niektoré z nižšie uvedených
antisemitských chovaní vo verejnej sfére a priestore, nie nevyhnutne vzťahujúce sa
priamo k vám osobne?“ Odpovede respondentov predstavuje tabuľka.
Áno

Nie

Neviem

– vo vyjadreniach politikov?

29

12

5

Odmietam
odpovedať
2

– vo verejnoprávnych médiách?

29

12

7

–

– súkromných médiách?

29

12

7

–

– na ulici, počas demonštrácie?

25

15

8

–

– na štadióne, počas športových závodov?

24

14

9

1

– počas štátnych, miestnych osláv?

17

21

10

–

– antisemitské nápisy na budovách atď.?

28

14

5

1

– antisemitské nápisy alebo iné formy ničenia
sakrálnych budov, cintorínov, sídiel židovských obcí a 23
inštitúcií?

15

8

2

Podľa názoru respondentov možno najviac antisemitského chovania vo
verejnej sfére pozorovať vo vyjadreniach politikov a v médiách, rovnakou mierou v
súkromných, ako v štátnych. Dosť časté je tiež takéto chovanie na uliciach a
štadiónoch; mnohé osoby rovnako upozornili na antisemitské graffiti a heslá na
stenách. Odpovede na otázku, či daná osoba počas posledných 12 mesiacov osobne
pocítila nechuť alebo sa stretla s diskrimináciou alebo prenasledovaním zo strany
iných s ohľadom na pôvod, vyznávané náboženstvo alebo z iných príčin, sa
nachádzajú nižšie:
Áno

Nie

Žiadny z
dôvodov

týchto Neviem

Etnický/národný pôvod

12

27

2

5

2

Náboženstvo (vyznanie)

15

23

2

7

5

Z iných dôvodov

9

24

3

7

5

Odmietam
odpovedať

Po spresnení sa respondenti počas posledného roka cítili diskriminovaní alebo
prenasledovaní z dôvodu svojho etnického/národného pôvodu alebo náboženského
vyznania za nasledujúcich okolností:
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Odmietam
odpovedať

Áno

Nie

7

30

5

5

1

V práci/pri hľadaní práce/pri odchode z
9
práce

30

3

3

3

V zariadení zdravotnej starostlivosti

8

30

3

4

3

Na súde alebo na úrade

8

32

1

3

4

Pri kontaktoch s políciou alebo inými
6
uniformovanými zložkami

33

3

2

4

V reštaurácii, bare, na diskotéke

6

32

4

4

2

Na ulici

12

28

3

2

3

Susedmi

9

24

3

7

5

V obchode/na trhu

6

32

4

4

2

V prostriedkoch verejnej dopravy

8

28

5

4

3

V škole/na univerzite

z

Neviem

Za
žiadnej
uvedených
situácií

Z vyššie uvedeného vyplýva, že k antisemitským útokom a chovaniu
najčastejšie dochádzalo na ulici a v rámci susedských kontaktov, ale tiež na školách,
na pracovisku, v ordináciách, nemocniciach alebo ambulanciách a na súdoch a
úradoch. Všeobecne sa okolo 20 % respondentov osobne stretlo s prejavmi
antisemitizmu alebo nechuti z rasových (rasistických) alebo náboženských dôvodov.
Ide o dosť vysoké percento.
Na otázku na stupeň dôvery („Ako veľmi dôverujete...?“) k niektorým
inštitúciám a verejným úradom respondenti poskytli odpovede:
Úplne
dôverujem

Neviem

Odmietam
odpovedať

Vôbec

Skôr
nie

Skôr
áno

Kráľovi

9

20

9

4

4

2

Prezidentovi

–

–

–

–

–

–

Parlamentu

10

14

14

4

4

2

Vláde

12

13

12

5

4

2

Polícii a iným uniformovaným
zložkám

5

13

18

7

3

2

Armáde

7

17

11

7

4

2

Súdom

6

14

16

8

2

2

Samosprávnym úradom

8

17

13

5

3

2

Ukazuje sa, že mnohí z respondentov nedôverujú žiadnej z uvedených
inštitúcií. Percentuálny podiel odpovedí vôbec nedôverujem a skôr nedôverujem
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kolíše v rozpätí od asi 40 do viac než 50 %. Pomerne najvyššej dôvere, aj keď aj tak
pri obmedzenom počte osôb, sa teší polícia a súdy.

V škole/na univerzite

3

31

2

2

2

V práci/pri hľadaní práce/pri odchode z
5
práce

29

2

2

2

V zariadení zdravotnej starostlivosti

3

28

5

2

2

Na súde alebo na úrade

5

28

3

2

2

Pri kontaktoch s políciou alebo inými
8
uniformovanými zložkami

24

2

4

2

V reštaurácii, bare, na diskotéke

6

27

2

3

2

Na ulici

19

17

–

2

2

Susedmi

5

30

1

2

2

V obchode/na trhu

15

21

–

2

2

V prostriedkoch verejnej dopravy

13

23

–

2

2

Z vyššie uvedeného vyplýva, že k antisemitským útokom a chovaniu najčastejšie
dochádzalo na ulici, na trhu/v obchode a v prostriedkoch verejnej dopravy.
Na otázku na stupeň dôvery („Ako veľmi dôverujete...?“) k niektorým inštitúciám a
verejným úradom respondenti poskytli odpovede:
Úplne
dôverujem

Neviem

Odmietam
odpovedať

Vôbec

Skôr
nie

Skôr
áno

Kráľovi

2

10

14

3

8

3

Prezidentovi

–

–

–

–

–

–

Parlamentu

3

17

9

3

6

2

Vláde

3

11

13

1

10

2

Polícii a iným uniformovaným
zložkám

2

9

16

3

8

2

Armáde

1

4

22

4

7

2

Súdom

2

8

14

5

9

2

Samosprávnym úradom

3

5

19

4

7

2

Ukazuje sa, že najväčšej dôvere skúmaných osôb sa teší armáda a samosprávne
úrady, najmenšej – vláda a parlament.
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Č. 8. POKUS O POROVNANIE A REKAPITULÁCIU.
8.1. Všeobecná charakteristika.
Výskumu bola podrobená spoločnosť majúca oficiálne v danom štáte
postavenie židovskej menšiny alebo ktorej členovia sa deklarujú ako prináležiaci do
židovskej menšiny. Po nevyhnutných korekciách357 boli zohľadnené odpovede 173
osôb. Vo všetkých skupinách prevažovali muži. Vo výskumoch boli zohľadnené
odpovede 37 osôb z Poľska (z toho 9 žien), 21 zo Slovenska (z toho 7 žien a 2
osoby, ktoré neuviedli svoje pohlavie), 20 osôb z Maďarska (9 žien), 18 z Rakúska (6
žien), 40 z Belgicka (13 žien, dve osoby neuviedli pohlavie), 48 zo Španielska (14
žien, 6 osôb neuviedlo pohlavie).
Vo

výskumoch

neboli

monitorované

cesty,

ktorým

sa

dotazníky

k

respondentom dostali, bola zohľadnená iba skutočnosť, že ich kolportovali
organizácie a združenia spojené s chasidským hnutím Chabad (Fundacja ChAI,
Warszawa; Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség, Budapeszt; Chabad Huis
voor Cultuur, Zorg en Forming vzw, Antwerpen; Chabad Youth Center, Wien;
Chabad Lubavitch Fundacion Privada, Barcelona; Židovské vzdelávacie centrum
Chabad, Bratislava), je potrebné sa domnievať, že respondenti skutočne patria do
židovskej menšiny. Na druhej strane mohol stáť charakter hnutia Chabad za tým, že
sympatizujúce, spolupracujúce alebo do hnutia spadajúce osoby boli citlivé na
náboženské otázky.
Skupiny boli vekovo rôznorodé, všeobecne prevažovali dospelé osoby
strednom veku. V Poľsku boli v skupine najhojnejšie zastúpení ľudia vo veku 31 – 40,
41 – 50 a 51 – 60. Na Slovensku 31 – 40, 41 – 50 a 61 – 70, rovnako to vyzeralo v
Maďarsku: 31 – 40, 41 – 50 a 61 – 70. V Rakúsku boli dve najpočetnejšie vekové
skupiny 26 – 30 a 41 – 50 rokov, v Belgicku 41 – 50 a 51 – 60 a v Španielsku 31 –
40, 41 – 50 a 51 – 60 rokov.
Úplná väčšina respondentov žije v mestách a veľkých mestách, jednotlivé
osoby uvádzali ako miesto svojho bydliska dedinu. Vo všetkých skúmaných
skupinách prevažovali a rozhodne prevažovali osoby s dobrým vzdelaním,
preukazujúce vysokoškolské alebo neúplné vysokoškolské vzdelanie. Väčšina

V situácii, keď vznikla pochybnosť, či daná osoba žije v danom štáte alebo má jeho občianstvo,
neboli jej odpovede zohľadnené.
357
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respondentov ako zdroj svojich príjmov uvádzala duševnú prácu v zamestnaneckom
pomere, prácu vo vzdelávacích a nevládnych organizáciách, slobodných povolaniach
a o niečo menšie percento vlastné firmy.
V prípade štátov zo strednej a východnej Európy, bývalých komunistických
krajín, sa úplná väčšina respondentov narodila v nich a percento osôb, ktoré sa
usadili v Poľsku, na Slovensku alebo v Maďarsku a narodili sa mimo hranice týchto
štátov, je mizivé. V prípade Belgicka je percento narodených v zahraničí 40 %, ešte
vyššie je v prípade Španielska (viac než 56 %) a Rakúska (nad 60 %). Tieto štáty,
zvlášť Rakúsko a Belgicko, relatívne bohaté, sú už dlho obľúbené centrá migrácie, čo
sa potvrdzuje tiež v prípade Židov. Podobná situácia panuje v Španielsku, ktoré je
zasa úzko prepojené so štátmi Latinskej Ameriky, preto pomerne veľa emigrantov
pochádza zo západnej pologule (predovšetkým z Argentíny). Na zosilnení emigrácie
do tejto krajiny z mnohých regiónov sveta sa mohol podieľať tiež zákon povoľujúci
návrat a získanie španielskeho občianstva potomkom Židom vyhnaných zo
Španielska v 15. a 17. stor. Na grafoch nižšie je ilustrované percento osôb
narodených v krajine bydliska a mimo neho pre každý zo štátov.

Narodenie v krajine bydliska a mimo neho:
Poľsko (mimo krajiny bydliska 8,1 %)

V krajine
bydliska
Mimo krajiny
bydliska
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Slovensko (mimo krajiny bydliska 14,28 %)

V krajine
bydliska
Mimo krajiny
bydliska

Maďarsko (mimo krajiny bydliska 5 %)

V krajine
bydliska
Mimo krajiny
bydliska

Rakúsko (mimo krajiny bydliska 61,11 %)

V krajine
bydliska
Mimo krajinu
bydliska

Belgicko (mimo krajiny bydliska 40 %)

V krajine
bydliska
Mimo krajiny
bydliska
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Španielsko (mimo krajiny bydliska 56,25 %)

V krajine
bydliska
Mimo krajiny
bydliska

Spoločné vlastnosti skúmaných komunít sú, tradičné bydlisko v hlavných
mestách a mestách, vekové rozdiely, všeobecne vysoké vzdelanie a domnelé
relatívne vysoké spoločenské postavenie. Tým, čo ich odlišuje, je skutočnosť
narodenia väčšiny respondentov z východnej Európy v krajine bydliska a všeobecné
trendy v procesoch medzinárodnej migrácie dokazujúce ukazovatele narodených
mimo krajiny pre štáty západnej Európy, cieľovej destinácie ekonomickej a, dnes vo
výraznej menšej miere politickej, emigrácie.
Obdobné sú hodnoty, čo sa stupňa organizovanosti židovskej spoločnosti v
skúmaných krajinách týka. Mimo Slovensko, kde takmer všetci respondenti patria do
organizácie alebo obce, sa s vysokým percentuálnym podielom „náležiacich do“
vyznačuje ešte Belgicko, v ostatných štátoch kolíše od 55 k takmer 69 %.
Ukazovatele do obce alebo menšinového združenia/organizácie náležiacich v
jednotlivých krajinách vyzerajú nasledovne: Poľsko – 56,75 %; Slovensko – 100 %;
Maďarsko – 55 %; Rakúsko – 61,11 %; Belgicko – 75 %; Španielsko – 68,75 %.
Plynie z toho záver, že väčšina respondentov pociťuje potrebu udržiavania a
spadania do náboženských zväzov alebo organizácií venujúcich sa záležitostiam
židovskej menšiny, uľahčujúcich plnenie náboženských príkazov, petrifikujúcich
národnú odlišnosť a starajúcich o jej rozvoj. Ilustrujú to grafy nižšie.
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Prináležitosť k obciam a menšinovým združeniam:358

Áno
Nie

Slovensko

Áno
Nie

Maďarsko

Áno
Nie

Chýbajúca odpoveď je na grafe zohľadnená ako „nenáleží“ (prípad Španielska, Belgicka,
Maďarska).
358
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Rakúsko

Áno
Nie

Belgicko

Áno
Nie

Španielsko

Áno
Nie

8.2. Jazykové záležitosti.
Jedným z kritérií národnostnej odlišnosti je doma používaný jazyk. V prípade v
diaspóre žijúcich židovských komunít to nebolo a nie je samozrejmé, čo nič nemení
na skutočnosti, že jazyk je podstatnou súčasťou židovskej identity. V rámci výskumu
boli otázky kladené na hebrejčinu, úradný jazyk v Izraeli, ktorého
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každodenné používanie (nielen znalosť a používanie pre liturgické účely a štúdium
Tóry) bolo jedným z hlavných východísk ideológie sionizmu, a jazyk jidiš, pred rokom
1939

všeobecne

používaný

väčšinou

aškenázskych

Židov,

v

súčasnosti

predovšetkým chasidskými komunitami. Percento respondentov používajúcich
hebrejčinu a/alebo jidiš v bežnom živote, tiež v prípade, kedy okrem nich používajú
ešte ďalší jazyk, v jednotlivých štátoch vyzerá nasledovne: Poľsko – 10,81 %;
Slovensko – 9,52 %; Maďarsko – 5 %; Rakúsko – 50 %; Belgicko – 47,5 %;
Španielsko – 27,08 %.359
Rozdiely mohli vyplývať z mnohých dôvodov, predovšetkým rodinných tradícií
(ortodoxné komunity v Belgicku používajú jidiš) a možnosti štúdia židovských
jazykov. V tabuľke nižšie sa nachádzajú tiež odpovede týkajúce sa možnosti
sledovania televízie a riešenia úradných záležitostí v židovských jazykoch.
Tab. Možnosť štúdia židovských jazykov, sledovanie programov venovaných
židovskej kultúre a riešenie úradných záležitostí v židovských jazykoch (%).
Poľsko Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Vyučovanie hebrejčiny

54,05 57,14

60,00

72,22 70,00

58,33

Vyučovanie jidiš

27,02 9,52

30,00

16,16 60,00

18,75

18,91 14,28

30,00

38,88 67,50

27,08

29,72 28,57

50,00

38,88 60,00

14,58

5,40

20,00

11,11 30,00

10,41

Sledovanie

televíznych

programov

venovaných židovskej kultúre atď. v
židovských jazykoch
Sledovanie

televíznych

programov

venovaných židovskej kultúre atď. v
nežidovských jazykoch
Riešenie

úradných

záležitostí

v

4,76

židovských j.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že čo sa možnosti štúdia týka, jazyk jidiš výrazne
zaostáva za dnes praktickejšou hebrejčinou (malý rozdiel sa vyskytol len v prípade
Belgicka). Hebrejčinu sa všeobecne môže učiť väčšina, od takmer 50 do viac než 72
% respondentov, vo všetkých krajinách.
V predchádzajúcej časti práce sa nachádzajú údaje s rozlíšením na jednotlivé jazyky používané
respondentmi v danej krajine.
359
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Mimo Belgicko a v menšom stupni mimo Rakúsko sú televízne programy v
židovských jazykoch venované židovskej tradície, histórii a kultúre dostupné v
obmedzenej miere, v omnoho väčšom rozsahu v nežidovských jazykoch, implicitne v
národných jazykoch. Pravdepodobne ide o programy adresované všetkým príjemcov,
nielen nutne židovskej menšine. Okrem Belgicka neexistujú väčšie možnosti riešenia
formálnych záležitostí v židovských jazykoch, v prípade tohto štátu existuje
kompaktné osídlenie židovskej komunity predovšetkým v Antverpách, iste to vyplýva
z praktických dôvodov – úradníci zamestnaní vo vládnych a samosprávnych
inštitúciách a agentúrach, často členovia lokálneho spoločenstva, poznajú židovské
jazyky.
Pri nízkej znalosti židovských jazykov a nepríliš vysokej užitočnosti v
každodennom živote v štátoch, ako je Poľsko, Slovensko, Maďarsko alebo, v menšej
miere, Španielsko, by sa zdalo, že hodnotenie významu ich štúdia nie je príliš
podstatné. Ukázalo sa ale, že pre väčšinu respondentov ide o dôležitú otázku, zvlášť
v prípade hebrejčiny, čo ilustruje tabuľka nižšie.
Tab. Hodnotenie významu vyučovania židovských jazykov (%).
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Vyučovanie hebrejčiny

72,97

71,42

60,00 50,00

80,00

83,33

Vyučovanie jidiš

48,64

38,09

25,00 16,16

65,00

85,41

Mimo Rakúsko a Maďarsko možnosť štúdia hebrejčiny za dôležitú a veľmi
dôležitú uznalo od 73 do 83 % respondentov. Zaujímavé je, že percento osôb, pre
ktoré je dôležité štúdium jidiš, je v prípade Španielska dokonca minimálne vyššie, z
pochopiteľných dôvodov zostáva vysoké v Belgicku, ale tiež v Poľsku (takmer 50 %).
Musíme pripustiť, že aj keď v prípade hebrejčiny sa respondenti mohli riadiť
praktickou užitočnosťou tohto jazyka, napr. v prípade odjazdu do Izraela alebo ako
jazyka Tóry nevyhnutného pre náboženské štúdium, môže byť vysoké percento
uvádzajúce jidiš špecifickou ideologickou deklaráciou a dôkazom pripútanosti k
svojmu židovstvu, prípadne túžbou po objavovaní a spoznávaní svojich koreňov.
Štúdium židovských jazykov je dostupné v každom z uvedených štátov, avšak
nerovnomerne. Ako s ním nie je problém v Belgicku, kde sa ich možno učiť tak vo
verejných, ako v súkromných školách (príslušne viac než 80 % a viac než
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90 % súhlasných odpovedí), veľmi dobrá situácia panuje tiež v Maďarsku (55 % a 70
%) a v Rakúsku (50 % a viac než 70 %), tak je v zostávajúcich štátoch výrazne ťažšie
učiť sa ich, predovšetkým na štátnych (verejných) školách. Najhoršie situácia vyzerá
na Slovensku, kde len necelých 5 % respondentov odpovedalo, že má možnosť
posielať deti učiť sa židovské jazyky do verejných vzdelávacích inštitúcií, tretina
uviedla, že má také možnosti v súkromných inštitúciách (v Poľsku a Španielsku takúto
možnosť potvrdila takmer polovica respondentov).
Tab. Respondenti majúci možnosť štúdia židovských jazykov (%).
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Verejné školy

21,62

4,76

55,00 50,00

82,50

20,83

Súkromné školy

45,94

33,33

70,00 72,22

92,50

43,75

8.3. Rodinný a náboženský život, národné slávnosti.
Účasť na náboženských a rodinných oslavách tradičného charakteru je
nesmierne dôležitým ukazovateľom „bytia Židom“, židovskej identity, v prípade
ortodoxných spoločností dokonca najdôležitejším. Nižšie sa nachádzajú súhlasné
odpovede na otázku na účasť na takých udalostiach, ako je brit mila, bar micva,
cirkevný sobáš a pohreb atď.

Tab. Respondenti oslavujúci rodinné slávnosti, náboženské sviatky a židovské
národné sviatky tradičným spôsobom (%).
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Oslavujúce rodinné slávnosti v rámci

70,27

57,14

55,00 88,88

97,50

75,00

Sláviace židovské sviatky

83,78

80,95

55,00 94,44

97,50

77,08

Sláviace židovské národné sviatky

89,18

95,23

55,00 94,44

85,00

66,66

judaistických tradícií

V každej skupine je percento osôb sláviacich každý druh uvedených udalostí
všeobecne veľmi vysoké. Tiež v Maďarsku a na Slovensku, ktoré sú podľa odpovedí
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najviac sekularizované, predstavuje viac než 50 % (mnoho osôb uviedlo, že sa
nezúčastňujú rodinných osláv, ale chceli by sa ich zúčastňovať). V tomto prípade
môže

byť

dôvodom

ateistická

politika

komunistických

vlád

Maďarska

a

Československa pred systémovou transformáciou a v prípade Slovenska celkovo dosť
vysoké percento ateistov v bývalom československom štáte, čo by sa mohlo
premietnuť tiež na rodinné a náboženské tradície respondentov-Židov. V ostatných
štátoch je toto percento vysoké - najvyššie v Belgicku, najnižšie v Španielsku, ktorého
židovská komunita sa skladá z osôb, ktoré sem dorazili z rôznych miest sveta a z
rôznych kultúrnych okruhov. Možno posilňovanie tejto menšiny a jej vzájomné
spoznávanie sa bude nahrávať tiež zvyšujúcej sa frekvencii slávenia sviatkov a
rodinných osláv v tradičnom duchu.
Mimo Maďarsko, kde sa 45 % respondentov nezúčastňuje/neslávi tradičným
spôsobom rodinné a náboženské sviatky a nezúčastňuje sa národných osláv, úplná
väčšina dodržuje náboženské sviatky, podobne ako sa zapájajú do slávností
národného charakteru. V prípade tých posledných sa najnižšie percento súhlasných
odpovedí týkalo Španielska. Môže to byť spôsobené tým, že časť židovskej
spoločnosti dorazila do tejto krajiny z miest, kde neprebiehal holokaust, a väčšina
židovských slávností v Európe súvisí práve s ním. Samotné Španielsko tiež nebolo
okupované nacistickým Nemeckom, preto sa holokaust tamojšej, pred vojnou
nepočetnej, diaspóry alebo pred nacistami utekajúcich ľudí, ktorí sa ocitli v tejto
krajine, dotkol menšou mierou.
Percento respondentov potvrdzujúcich účasť zástupcov vládnych a miestnych
úradov na židovských národných prípadne náboženských slávnostiach je v
jednotlivých štátoch rozložené nasledovne: Poľsko (48,64), v tomto prípade ale
musíme mať na pamäti, že v poľských krajinách sa nachádzali nemecké
vyhladzovacie tábory a tu sa slávi výročie ich oslobodenia; tu tiež, v najväčšom
sústredení židovského obyvateľstva v Európe, Varšave, došlo ku každý rok
pripomínanému povstaniu vo varšavskom gete. Týchto slávností sa zúčastňujú
predstavitelia poľských úradov, ale tiež medzinárodné delegácie.
V ďalších štátoch toto percentuálne zastúpenie vyzerá nasledovne: Slovensko
(38,09); Maďarsko (50); Rakúsko (77,77); Belgicko (80); Španielsko (25). Znovu, v
prípade Španielska nie je pripomínanie holokaustu, programy na televíznych
staniciach
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v štátnej televízii, s ním spojené slávnosti tak časté, ako v iných štátoch Európy.
Povedomie a pamäť holokaustu je vo verejnej mienke alebo vo vedeckom bádaní,
vzdelávaní, kultúre slabšie prítomné.

8.1. Otázky identity.
Veľmi podobné sú odpovede na otázku, či respondenti cítia pýchu na bytie
Židom, vlastný židovský pôvod. V každom zo štátov toto percentuálne zastúpenie
dosahuje k 80 % a prekračuje ich. Túto pýchu na svoje židovstvo teda zhodne šíria
členovia menšiny v každom zo štátov zahrnutých do výskumu.
Tab. Respondenti veľmi a skôr pyšní na svoj pôvod (%).
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Veľmi pyšní a skôr pyšní na svoj

81,08

85,71

80,00 83,33

87,50

79,16

židovský pôvod

Inak vyzerá situácia v prípade pocitu pýchy na štát, v ktorom respondenti žijú.
V Poľsku: 43,24 % respondentov sa cíti pyšných na to, že žije v Poľsku a má poľské
občianstvo, na skutočnosť bydliska v danom meste/regióne 72,97 %, život v Európe
72,97 %. Na Slovensku tieto percentá príslušne činia: 66,66 %, 61,90 % a 85,71 %.
V Maďarsku: 50 %, 50 %, 55 %, v Rakúsku 61,11 %, 77,77 % a 55,55 %, v Belgicku
57,5 %, 57,5 % a 70 % a v Španielsku 58,33 %, 72,91 % a 62,5 %.
V prípade Poľska a Slovenska, štátov bývalého východného bloku, je percento
respondentov, ktorí sú pyšní na to, že sú Európania, dosť vysoké, v prípade
Slovenska sa toto percento dokonca rovná hrdosti na židovský pôvod. V prípade
Maďarska, rovnako postkomunistickej krajiny, sú odpovede vyváženejšie. Lokálna
hrdosť je značne vysoká v Poľsku a na Slovensku, v prípade Maďarska je výrazne
nižšia než u dvoch predtým uvedených štátov. K Európe sú pripútaní tiež židovskí
obyvatelia Belgicka, v Rakúsku a Španielsku bytie Európanom ustupuje, povedzme,
lokálnej hrdosti. Najvyššie percento pyšných na bydlisko v danej krajine je
charakteristické pre slovenských Židov, následne obyvatelia Rakúska, zostávajúce
skupiny sú viac skeptické. Svedčí to o dosť kritickom vnímaní svojho štátu, ale tiež
Európy a Európskej únie.
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S tým korešpondujú odpovede na otázku, kým (predovšetkým) sa respondent
cíti byť. Teda, ako si ho tu dovolíme nazvať, židovský prvok (napr. Žid, poľský Žid,
Žid a Poliak, Poliak židovského pôvodu), bez jeho hierarchizácie, v jednotlivých
skupinách/krajinách zdôrazňuje: v Poľsku – 94,59 %, na Slovensku 61,9 %, v
Maďarsku 65 %, v Rakúsku 72,22 %, v Belgicku 97,5 %, v Španielsku 93,75 %.
Ukazuje sa, že okrem Belgicka, svoje židovstvo najsilnejšie pociťujú respondenti v
Poľsku. Avšak v Belgicku, kde sa výskumu zúčastnili, ako možno vyvodzovať z
deklarovania bežného používania jidiš alebo viditeľnej skupiny žien venujúcich sa
výhradne práci v domácnosti, predovšetkým skupiny ortodoxných Židov, pre ktorých
sú pôvod a náboženstvo najdôležitejším a často jediným ukazovateľom židovstva,
odpovede respondentov z Poľska môžu naopak poukazovať na výraznú renesanciu
židovskej spoločnosti v tejto krajine.
Respondenti sú rôznou mierou pripútaní k miestu bydliska. Nižšie nájdete
percento osôb silne spojených a spojených s krajinou, mestom/regiónom bydliska a
Európou.
Tab. Stupeň pripútania ku krajine, miestu bydliska a Európe (%).
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Štát bydliska/občianstvo

59,45

71,42

55,00 50,00

55,00

56,25

Mesto/miesto bydliska

56,75

76,19

60,00 72,22

67,50

66,66

Európa

64,86

71,42

75,00 83,33

67,50

56,25

K štátu bydliska skepticky pristupuje značná časť respondentov, mimo tých
žijúcich na Slovensku, kde je rozhodná väčšina silne pripútaná ku krajine. Vo vzťahu
k regiónu a miestu bydliska je percento s nimi úzko spojených osôb vyššie (s
výnimkou Poľska), vo vzťahu k Európe sú s kontinentom najviac zviazaní obyvatelia
Rakúska a Maďarska. Takmer všetci členovia skupiny ale cítia blízke väzby na Izrael,
často výrazne presahujúce ich pripútanie k vlastnému štátu, mestu alebo kontinentu.
Tu sa opäť respondenti iba v prípade Slovenska cítia viac zviazaní so štátom,
mestom a regiónom a Európou než s Izraelom.
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Tab. Deklarovaný silný a veľmi silný pocit väzieb s Izraelom (%).
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Izrael

72,97

66,66

75,00 72,22

87,50

81,25

Tým, čo odlišuje spoločnosti z bývalého východného bloku od Židov žijúcich v
západnej Európe, je hodnotenie prináležitosti do Európskej únie. Pre bývalé
postkomunistické krajiny sa vstup do únie ukázal byť veľkým ekonomickým a často
politickým úspechom, zatiaľ čo v západnej Európe je vidieť jasné rozčarovanie nad
únijnou politikou a situáciou v Európe. V tabuľke nižšie je uvedené celkové percento
respondentov hodnotiacich skutočnosti prináležitosti do únie a z toho vyplývajúce
výhody veľmi pozitívne a pozitívne.
Tab. Hodnotenie prináležitosti do EÚ a z toho vyplývajúcich výhod pre menšinu (%)
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Pozitívne a veľmi pozitívne hodnotiace

75,67

80,95

75,00 61,11

35,00

52,08

54,05

57,14

55,00 38,88

20,00

37,50

členstvo krajiny bydliska v EÚ
Vnímajúce

výhody

pre

židovskú

menšinu vychádzajúce zo skutočnosti
členstva štátu bydliska v EÚ

Najviac rozčarovaní sa ukazujú byť belgickí Židia, u ktorých časť vo formulári
poukázala na otázky, ako je komplikovanie alebo európske zákazy týkajúce sa
významných náboženských otázok, ako je rituálna porážka alebo brit mila; na ich
vnímanie únie môže mať tiež vplyv politika voči utečencom a emigrantom z
arabských

krajín

vytvárajúcich,

podľa

mienky

tejto

spoločnosti

upevnenej

teroristickými útokmi islamských fundamentalistov a aktov antisemitizmu, pre Židov
nebezpečenstvo, ktoré údajne nevníma liberálna a radikálna ľavica vládnucej Európy
a majúca najväčší vplyv v médiách, ako to popísal jeden z respondentov z Belgicka
(niektorým sa tiež nepáčil za propalestínsky považovaný vzťah k Izraelu). Podobnými
pohnútkami sa môžu riadiť iní občania západoeurópskych štátov „starej únie“.
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V prípade Poľska, Slovenska a Maďarska nezostal ekonomický aspekt vstupu do
únie bez vplyvu na jej pozitívne vnímanie, podobne ako európska legislatíva,
liberálnejšia a vo väčšom rozsahu, tiež individuálna, ctiaca práva menšín alebo
podporujúca mechanizmy uľahčujúce ich rozvoj. Okrem toho sa tieto štáty, okrem
Maďarska, aj keď i to len v obmedzenej, predovšetkým „tranzitnej“ miere, nestretli s
problémom utečencov.
Napriek

tomu

z

Poľska

a

Maďarska

pochádza

najväčšia

skupina

respondentov, ktorí by boli ochotní odísť pod podmienkou, že dostanú finančnú a
ďalšiu pomoc. Percento takýchto osôb sa v oboch štátoch pohybuje okolo 40 %, čo
skôr nie je spôsobené ekonomickou situáciou, tá sa v týchto štátoch počas
posledných rokov nezhoršila, skôr naopak, a osoby prináležiace do židovskej
menšiny sú spravidla dobre vzdelané a pravdepodobne teda nie najhoršie situované.
Môže to teda vyplývať z politickej situácie hodnotenej predovšetkým ľuďmi s lepším
vzdelaním a z veľkých miest veľmi kriticky. Podieľa sa na tom presvedčenie o
porušovaní demokratických štandardov, ústavy, rastúci význam nacionalistických síl,
xenofóbie a chýbajúca alebo ako slabo hodnotená reakcia vládnucich na akty
antisemitizmu.
Tab. Respondenti ochotní emigrovať (%).

Priprave

Poľsko

Slovensko

Maďarsko

Rakúsko

Belgicko

Španielsko

48,64

19,04

40,00

16,16

27,50

33,33

ní odísť

Mimo Poľsko a Maďarsko by bola približne jedna tretina respondentov
pripravená za určitých podmienok odísť zo Španielska. V tomto prípade môžu na
rozhodnutie pôsobiť hospodárske ťažkosti, nezamestnanosť, zvlášť medzi mladými
ľuďmi, možno opakujúce sa teroristické útoky, s ktorými sa táto krajina v posledných
rokoch stretáva. Nezávisle na tom, by väčšina respondentov najradšej odišla do
Izraela, na čo má isto vplyv tzv. zákon o návrate a uľahčenie, ktoré tento štát ponúka
Židom a ľuďom židovského pôvodu, ktorí sa v ňom chcú usadiť, a tiež náboženské a
národné hľadisko. Tie sa vyjadrujú v zvláštnom pocite väzieb so židovským štátom v
Erec Izrael, aj napriek neistote politickej situácie a neustávajúcim sporom s
Palestíncami a arabskými štátmi.
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Po Izraeli boli medzi jednotlivými štátmi (aj keď neporovnateľne menej často)
uvádzané Spojené štáty, prípadne Kanada, v tomto prípade sa respondenti mohli vo
väčšej miere riadiť ekonomickými dôvodmi.
8.2. Voči sebe a iným.
Zaujímavé sú výsledky dotazníka v časti týkajúcej sa vnímania seba a svojich
aktivít vo verejnej sfére. Židov ako najaktívnejších a najviditeľnejších vo verejnej
sfére v jednotlivých štátoch a ako najmenej viditeľných uznalo príslušne: Poľsko –
37,83 a 32,43 %; Slovensko – 66,66 a 57,14 %; Maďarsko – 45 a 15 %; Rakúsko –
38,88 a 44,44 %; Belgicko – 17,5 a 22,5 %; Španielsko – 47,91 a 75 %. Názory teda
boli rozdelené, všeobecne v prípade Poľska, Maďarska a Slovenska prevažujú
názory, že Židia, židovská menšina, je vo verejnom živote dobre viditeľná, v západnej
Európe zase, že je slabo viditeľná. Rozdiely môžu vyplývať z toho, že v krajinách
bývalého východného bloku pred systémovou transformáciou existovalo pomerne
málo možností, ako demonštrovať svoje väzby k národnosti a náboženstvu. Viac
takých možností sa ešte objavilo po vstupe týchto štátov do Európskej únie a
zahrnutie do jej politiky voči menšinám. Vo východnej Európe, predovšetkým v
Poľsku, pozorovaná renesancia židovskej kultúry a obrodenie židovskej spoločnosti
tiež môžu mať vplyv na vysoké sebahodnotenie aktivít a viditeľnosti vo verejnej sfére.
O istej citlivosti voči záležitostiam svojej menšiny vypovedá percento
respondentov považujúcich Židov za najviac diskriminovanú menšinu. Taká situácia
panuje v Poľsku, Belgicku, Rakúsku a Španielsku. Tu môže mať vplyv na hodnotenie
respondentov z troch nakoniec zmienených štátov ich rozčarovanie z európskej
politiky. Výsledky pre jednotlivé štáty vyzerajú nasledovne:
Poľsko – Židia 35,13 %, nasledujú Arabi (moslimovia) 8,1 %;
Slovensko – 23,80 %, Rómovia 61,90%;
Maďarsko – Židia spoločne s Rómami 10 %, najdiskriminovanejší Rómovia 65%;
Rakúsko – Židia 72,22 %, Rómovia a Židia 16,16 %;
Belgicko – Židia 30 %, moslimovia 5 %;
Španielsko – Židia 72,9 %, Rómovia 6,25 %.
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S vyššie uvedeným korešpondujú odpovede na otázku, ktorá menšina v
danom štáte je najviac problematická a spôsobuje najviac ťažkostí vo verejnom
živote. Odpovede nižšie:
Poľsko: Židia 10,81 %, nasledujú moslimovia 16,21 %;
Slovensko: Židia 14,28 %, Rómovia 57,14 %.
Maďarsko: Židia a Rómovia 10 %, len Rómova 45
%. Rakúsko: Židia 22,22 %, moslimovia 16,16 %.
Belgicko: Židia podľa hodnotenia respondentov nespôsobujú žiadne ťažkosti a
problémy, moslimovia 60 %.
Španielsko: Židia 39,58 %, moslimovia tiež 39,58 %.
Podľa názoru väčšiny respondentov Židia nespôsobujú vo verejnom živote
väčšie ťažkosti; na Slovensku a v Maďarsku bolo poukázané na Rómov, v ostatných
štátoch na moslimov. Aj keď je to do určitej miery opodstatnené v prípade štátov
západnej Európy, neplatí to v prípade Poľska, kde je percento moslimov veľmi nízke.
Ako sa zdá, zástupcovia židovskej menšiny vnímajú problém moslimov a utečencov
podobne ako veľká časť poľskej spoločnosti, zvlášť v dobe diskusie o prijímaní
utečencov z vojnou zasiahnutých moslimských krajín, čo dôsledne odmieta poľská
vláda, ktorá nachádza zastanie u značnej časti spoločnosti.
Odpovede na celý rad otázok mali za úlohu tiež preskúmať vnímanie iných a
otvorenosť členov židovskej menšiny voči predstaviteľom iných národností, vrátane
titulárnych a vybraných menšín. Výsledky nižšie:
Tab. Prijatie predstaviteľov titulárnych národov ako manžela/partnera a ako priateľa
(% pozitívnych odpovedí):
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Manžel/ka/Partner

59,45

61,90

75,00 55,55

45,00

37,50

Priateľ

89,18

80,95

90,00 88,88

80,00

58,33

Ukazuje sa, že značná časť židovskej spoločnosti v daných štátoch cíti nechuť
voči vstupovaniu do rodinných a partnerských vzťahov s členmi titulárneho národa.
Najvyššie percento akceptácie Maďara ako manžela majú maďarskí Židia – 75 %, v
ostatných štátoch by zase viac než 40 % respondentov deklaratívne nechceli prijať

219

ako manžela/ku príslušne Poľku/Poliaka, Slovenku/Slováka, Rakúšanku/Rakúšana,
Belgičanku/Belgičana, Španielku/Španiela. Dokonca aj pokiaľ zohľadníme isté
zohľadnenie, pretože nežidovský obyvateľ Belgicka môže byť napr. Valón a
Španielska Katalánec alebo Bask, jedná sa o dosť vysoké percento. Najmenej
otvorení voči nežidovskému partnerovi sa ukázali byť Židia žijúci v Belgicku a v
Španielsku. Percento prijatia priateľa sa značne zvyšuje, mimo Španielsko dosahuje
k a prekračuje 80 %.
Vo výskumoch sme sa tiež rozhodli zohľadniť vzťah k Rómom ako národu
zaťaženému istými stereotypmi, celkovo slabo vzdelanému, s nízkym profesijným
statusom a viditeľne sociálne diskriminovanému, napr. na Slovensku. Úroveň prijatia
Róma/Rómky ako partnera a priateľa je tiež istým meradlom tolerancie voči „inému“ a
môže svedčiť o riadení sa spoločenskými konvenciami. Výsledky dotazníka nižšie:
Tab. Prijatie Róma/Rómky ako manžela/partnera a ako priateľa (% pozitívnych
odpovedí):
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Manžel/ka/Partner

8,1

19,04

40,00 44,44

15,00

20,83

Priateľ

59,45

71,42

90,00 72,22

57,50

45,83

Ukazuje sa, že najväčšiu otvorenosť a toleranciu v tomto ohľade vykazujú
respondenti z Maďarska, najmenšiu z Poľska, Belgicka a Slovenska. Nesmieme
pritom zabúdať, že v prípade Belgicka veľkú skupinu respondentov tvorili členovia
chasidských komunít a ortodoxní Židia len vzácne hľadajúci partnera mimo vlastnú
náboženskú skupinu. Akceptácia Róma-priateľa je vyššia, aj keď v prípade
Španielska nepresahuje polovicu respondentov.
Padlo tiež rozhodnutie pýtať sa vo výskume na prijatie predstaviteľov
nemeckého národa, po prvé s ohľadom na skutočnosť, že v niektorých zo štátov
zahrnutých do výskumu tvoria uznávanú a viditeľnú národnostnú menšinu, po druhé
s ohľadom na historické udalosti – vzťah k predstaviteľom národa, ktorého predkovia
sú zodpovední za vyvražďovanie Židov. Výsledky:
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Tab. Prijatie Nemca/Nemky ako manžela/partnera a ako priateľa (% pozitívnych
odpovedí):
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Manžel/ka/Partner

24,32

33,33

60,00 61,11

27,50

25,00

Priateľ

62,16

76,19

90,00 94,44

57,50

43,75

Najnižšie percento prijateľnosti bolo zaznamenané v Poľsku, Španielsku a
Belgicku, najvyššie v nemeckojazyčnom Rakúsku a v Maďarsku, kedysi úzko
spojenom s Rakúskom. Akceptácia Nemcov v tejto role je väčšia než v prípade
Rómov, ale rozhodne nižšia, než v prípade titulárnych národov. Percento osôb
prijímajúcich Nemca ako priateľa bolo v každom zo štátov veľmi podobné, rovnako
ako v prípade odpovedí týkajúcich sa Rómov. Ako sa zdá, pamäť na holokaust sa
premieta na vnímanie Nemcov a v každom prípade môže mať teoreticky vplyv na
výber manžela a člena rodiny.
V jednotlivých štátoch sa respondentov pýtali na prijatie ešte jednej, vybranej
menšiny žijúcej v danej krajine. V prípade Poľska šlo o ukrajinskú národnosť, v
Poľsku početnú a kvôli ekonomickej migrácii čím ďalej početnejšiu, s ktorou sa
Poliaci, rovnako ako poľskí Židia, delia o ťažkú a komplikovanú históriu. Na otázku na
Ukrajinca/Ukrajinku ako manžela/partnera, priateľa padlo pozitívnych odpovedí
príslušne: 21,62 % a 62,16 %. Jednalo sa o podobné percento ako v prípade
Nemcov.
Na Slovensku padla otázka na Maďara/Maďarku (oba štáty sa tiež delia o
komplikovanú a neľahkú históriu, trocha pripomínajúcu poľsko-ukrajinské vzťahy).
Pozitívne odpovede sú príslušne: 42,85 % a 80,95 %. V prípade Maďarska bola
otázka na akceptáciu Slováka/Slovenky. Tu bola akceptácia väčšia než na
Slovensku, 60 % a 90 %.
V Rakúsku bola otázka na Maďara/Maďarku a boli prijaté odpovede: 55,55 %
a 72,22 %. V Belgicku na Francúza/Francúzku a odpovede boli podobné ako v
prípade titulárneho národa (nezabúdajme, že sa Belgicko delí na flámsku a
frankofónnu časť): 45 % a 77,5 %.
V Španielsku, štáte mnohých autonómnych spoločenstiev, so živými
regionalizmami a viacjazyčnom, sme sa rozhodli pýtať sa na Poliakov, z ktorých časť
sa v tomto štáte usadila predovšetkým z ekonomických dôvodov. Španielska Polonia
je čím ďalej tým početnejšia, pritom sa jej časť v Španielsku usadila pomerne
nedávno.
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Odpovede respondentov boli rozložené nasledovne: ako manžela/ku by Poliaka
alebo Poľku prijalo 33,33 % respondentov, ako priateľa 54,16 %, percentuálne
zastúpenie sa teda najviac blížilo titulárnemu národu.
Celkovo výsledky dotazníkového prieskumu ukazujú, že veľká časť židovských
komunít v skúmaných krajinách je voči iným dosť uzatvorená (predovšetkým v
Belgicku), zvlášť, čo sa rodinných zväzkov týka. Ich spoločným rysom je nechuť k
Nemcom (aj keď akcentovaná v rôzne miere), opatrnosť vo vzťahu k iným národom,
delenie sa o stereotypné predsudky voči Rómom. Výsledky výskumu tiež ukazujú, že
časť z nich sa nelíši vo vnímaní mnohých problémov, ako je napr. otázka utečencov
z Afriky a arabských krajín, od spoločnosti uprostred ktorej žijú. Isté obavy sú
pochopiteľné s ohľadom na to, že napr. islamskí fundamentalisti, ako sa všeobecne,
nie vždy správne, uvádza regrutujúci sa z prostredia moslimských teroristov si za cieľ
často vyberajú práve synagógy alebo svoje hrozby adresujú Židom a Izraelu; na
druhej strane, v prípade štátov východnej Európy, zvlášť Poľska, respondenti, ako sa
zdá, sa delia o nechuť vlády a časti väčšinovej spoločnosti k prijímaniu utečencov,
odôvodňované apriornou obavou z „islamistov“. Tieto komunity dosť vysoko hodnotia
svoju aktivitu vo verejnej sfére, rovnako sa domnievajú, že nie sú národnosť
spôsobujúca ťažkosti, zato, že sú často znevýhodňovaní alebo diskriminovaní.
8.3. Antisemitizmus/dôvera k verejným inštitúciám
Ďalšia skupina otázok mala overiť, či sa spoločnosti, ktoré si sťažujú na
diskrimináciu rôzneho typu a šikanu, skutočne stretávajú v každodennom živote s
prejavmi diskriminácie a antisemitizmu.
K takýmto prípadom dochádza, ako to hodnotia respondenti, vo všetkých
štátoch. Najčastejšie k nim, v prípade Poľska, dochádza prostredníctvom nápisov a
hesiel na stenách miest, na ulici a vo vyjadreniach politikov, najmenej často bolo
poukazované

na

štátne

a

miestne

oslavy

a

na

vysielanie

a

programy

verejnoprávnych médií.
Na Slovensku sa podľa respondentov možno s prejavmi antisemitizmu
najčastejšie stretnúť na štadiónoch, v dobe športových akcií, jeho prejavom sú
antisemitské graffiti a akty vandalizmu (ničenie a devastovanie cintorínov, nápisy na
stenách inštitúcií atď.). Boli zaznamenané tiež vyjadrenia niektorých politikov,
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najmenej často bolo poukazované na školy a univerzity, zdravotníctvo, bary,
diskotéky a reštaurácie.
Podobne bola hodnotená situácia v Maďarsku: štadión a ulice, vyjadrenia
politikov a tiež súkromné médiá sú miestami a situáciami, kedy sa najčastejšie
naráža na antisemitské chovanie. Najmenej často sa na neho naráža na súdoch a na
úradoch, v nemocniciach, ambulanciách a strediskách zdravotnej starostlivosti a na
školách a univerzitách.
V Rakúsku sú najčastejšie uvádzanými príkladmi antisemitizmu ulice, nápisy a
akty vandalstva proti miestam a objektom náboženského kultu, nekropolám, sídlam
náboženských obcí. Pomerne bezpečným miestom sú oficiálne štátne slávnosti a
miestne, verejnoprávne médiá. Na rozdiel od Poľska, Slovenska a Maďarska tiež
málo osôb upozornilo na antisemitské akcenty vo vyjadreniach politikov.
V Belgicku sú najčastejšie pouličné akty vandalizmu, vyjadrenia vo verejných
médiách a vyjadrenia politikov, najmenej často na štadiónoch a v dobe oficiálnych
štátnych osláv. Tu opäť musíme mať na pamäti, že skúmaná skupina sú v značnej
miere ortodoxní Židia, ktorí skôr nenavštevujú športové štadióny (aj keď v západnej
Európe je antisemitizmus na štadiónoch a iných športových objektoch roky úspešne
potieraný a stigmatizovaný vo verejnom živote).
V Španielsku sa upozorňovalo na verejnoprávne a súkromné médiá a na
politikov, najmenej často zase na akty vandalizmu a oficiálne štátne a miestne
oslavy.
Nižšie sa nachádzajú percentá odpovedí, v ktorých sa respondenti v
jednotlivých krajinách osobne stretli s prenasledovaním, šikanou, diskrimináciou z
etnických a náboženských dôvodov (antisemitizmus – národné pozadie a
antijudaizmus).

Tab. Respondenti zasiahnutí nejakou formou antisemitizmu v poslednom roku (%).
P o ľ s k o Slovensko Maďarsko Rakúsko Belgicko Španielsko
Z národnostných/etnických dôvodov

59,45

33,33

35,00 16,16

10,00

25,00

Z náboženských dôvodov

78,37

33,33

30,00 33,33

37,50

31,25

Pomerovo k takým situáciám najčastejšie dochádzalo (z etnických a
národnostných dôvodov) v Poľsku, následne v Maďarsku a na Slovensku, čo by
potvrdzovalo opakujúce sa názory o náraste nacionalizmu a xenofóbie
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v štátoch východnej Európy, na ktorý nereagujú alebo slabo reagujú pravicové a
populistické vlády. Poľsko je v čele tiež v oblasti šikanovania alebo prejavov
diskriminácie a nenávisti z náboženských dôvodov. Tie posledné sa môžu prejavovať
v prenášaní hesiel typu „Len katolícke Poľsko“, na ktoré sa odkazujú pravicové a
nacionalistické

skupiny,

nie

nevyhnutne

v priamych

fyzických

a

slovných

individuálnych útokoch na judaizmus ako taký a jeho vyznávačov. Nie je vylúčené, že
respondenti takéto chovanie, podobne ako slová katolíckych duchovných vnímajú
ako útok proti sebe – zostáva to avšak v sfére domnienok a vyžaduje to ďalší
výskum.
Ďalší štát je Belgicko, pričom nesmieme zabúdať, že napr. právne regulácie
týkajúce sa slobody v rituálnej porážke alebo obriezky, sú zvlášť významné pre
ortodoxných Židov, ktorí ich vnímajú ako prejavy antisemitizmu a antijudaizmu,
napriek tomu, že sa zákonodarcovia nemusia nevyhnutne riadiť takýmito pohnútkami.
V ostatných štátoch toto percento osciluje okolo jednej tretiny poskytnutých
odpovedí.
V zvláštnom rebríčku najčastejšie a najmenej často sa vyskytujúceho
antisemitského chovania tri prvé a tri posledné pozície v jednotlivých štátoch
zaujímajú:
Poľsko:
Najčastejšie: 1. Ulica, 2. Prostriedky hromadnej dopravy; 3. Práca;
Najmenej často: 1. Škola, univerzita; 2 Úrad, súd; 3. Kontakty s políciou a
verejnými službami.
Slovensko:
Najčastejšie: 1. Ulica, 2. Susedia a pracovisko; 3. Polícia a uniformované zložky.
Najmenej často: 1. Škola, univerzita; 2 Zdravotné strediská; 3. Bar, diskotéky,
obchody.
Maďarsko:
Najčastejšie: 1. Ulica, 2. Verejná doprava; 3. Bar, reštaurácie.
Najmenej často: 1. Súdy, úrady; 2. Zdravotné strediská; 3. Polícia a
uniformované zložky.
Rakúsko:
Najčastejšie: 1. Ulica, 2. Bar, reštaurácie; 3. Práca.
Najmenej často: 1. Súdy, úrady; 2. Polícia a uniformované zložky;
3. Susedia.
Belgicko:
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Najčastejšie: 1. Ulica, 2. Obchod, námestie; 3. Verejná doprava.
Najmenej často: 1. Školy, univerzity; 2 Zdravotné strediská; 3.
Susedia.
Španielsko:
Najčastejšie: 1. Ulica, 2. Verejná doprava; 3. Bar, reštaurácie.
Najmenej často: 1. Súdy, úrady; 2. Zdravotné strediská; 3.
Polícia a uniformované zložky, školy a univerzity.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že v každom zo štátov k antisemitskému
chovaniu najčastejšie dochádzalo „na ulici“ (prvá priečka v každej krajine) a následne
na verejných miestach, ako je autobus, trolejbus, metro, vlak, bary a reštaurácie,
dokonca obchod alebo námestie. Všeobecne sú takéhoto chovania relatívne prosté
súdy a úrady, vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, zdravotné strediská a nemocnice
a tiež kontakty s políciou a uniformovanými zložkami.
Niektoré inštitúcie by mali byť garantmi bezpečia a práv národnostných,
etnických a iných menšín. Čo sa týka dôvery členov židovskej menšiny k jednotlivým
štátnym orgánom a inštitúciám v jednotlivých štátoch sa najväčšej dôvere teší (v
zátvorke percentá úplne a skôr dôveryhodných inštitúcií, ktoré sa ocitli na prvej
pozícii): Poľsko:
1. Polícia (37,83 %); 2. Súdy a úrady; 3. Armáda.
Slovensko:
1. Prezident (80,95 %); 2. Armáda; 3. Samosprávy.
Maďarsko:
1. Súdy (60 %); 2. Polícia, uniformované zložky; 3. Samosprávy.
Rakúsko:
1. Parlament (80,95 %); 2. Polícia, uniformované zložky; 3. Armáda/Prezident.
Belgicko:
1. Armáda (47,5 %); 2. Súdy; 3. Samosprávy.
Španielsko:
1. Polícia, uniformované zložky (52,08 %); 2. Súdy; 3. Armáda.
Polícia, uniformované zložky a armáda sa ocitli na stupňoch víťazov v prípade
takmer každého z štátu (obe inštitúcie, prípadne len jedna z nich), čo potvrdzuje
výsledky dotazníka, čo sa najmenej často vídaných situácií, kedy dochádza k
antisemitskému a diskriminačnému chovaniu, týka. Dosť veľkej dôvere respondentov
sa tešia tiež súdy a úrady a v niektorých štátoch (Slovensko, Maďarsko, Belgicko)
miestne úrady. V Rakúsku sa veľkej dôvere teší parlament, inštitúcia, ktorá
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je veľmi zle hodnotená respondentmi z Maďarska, Slovenska alebo Poľska.
Naopak najmenšej dôvere skúmaných skupín respondentov v jednotlivých
štátoch sa teší príslušne (v zátvorke percento respondentov, ktorí vôbec a najmenej
dôverujú danej inštitúcii alebo orgánu): ¨
Poľsko:
1. Vláda (78,37 %); 2. Parlament; 3. Prezident.
Slovensko: Ako inštitúcia, ktorej Židia najmenej dôverujú, boli uvedené:
1. Súdy (47,61 %); 2. Vláda; 3.
Parlament.
Maďarsko:
1. Prezident (60 %); 2. Parlament; 3.
Vláda.
Rakúsko:
1. Súdy (38,88 %); 2. Samosprávy; 3.
Vláda.
Belgicko:
1. Polícia, uniformované zložky (52,5 %); 2. Parlament; 3.
Vláda.
Španielsko:
1. Kráľ (60,41 %); 2. Vláda; 2. Samosprávy.
Ukazuje sa, že sa v Belgicku dôvere netešia uniformované zložky, čo môže
byť spôsobené špecifickosťou spoločnosti vystavenej výskumu, ale tiež teroristickými
útokmi z posledných mesiacov a rokov, u ktorých vždy nebol dobre hodnotený postoj
a efektivita bezpečnostných orgánov a poriadkových služieb.
V prípade Poľska a Maďarska, a tiež, aj keď v menšej miere, Slovenska, do
dotazníkového výskumu zapojení predstavitelia židovskej menšiny orgánom moci
nedôverujú. Zdá sa, že je to názor, ktorý aktuálne šíria dobre vzdelaní a lepšie
situovaní obyvatelia veľkých miest (a taká je väčšina v tomto štáte žijúcich Židov)
všeobecne kriticky nastavení k vláde strany Právo a spravodlivosť Jarosława
Kaczyńského v Poľsku alebo Orbánovej prezidentúre v Maďarsku. Tieto vlády sú
časťou obyvateľov vnímané ako protieurópske a populistické, s nacionalistickými
úchylkami, narušujúce alebo ohýbajúce zákony a ústavu. Navyše aj tu sa môžu
ozývať zveličené obavy z budúcnosti. Takéto postoje plodí jasná tolerancia k
prejavom nacionalizmu a pochlebovanie xenofóbnej a protieurópskej
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rétorike a aj napriek rastúcemu vplyvu nie vždy voči dialógu s inými otvorená a nie
nutne ekumenizmu holdujúca katolícka cirkev.

***
Pokiaľ by sme to mali zhrnúť, skúmané spoločnosti sa aj napriek istým
rozdielov, vyznačujú určitými spoločnými prvkami: vysoký ukazovateľ urbanizácie,
dobré vzdelanie, slabá znalosť židovských jazykov (okrem komunity v Belgicku) a
nízky ukazovateľ ich bežného každodenného používania a zároveň deklarovanie
dôležitosti možnosti ich štúdia pre danú skupinu. Verejných škôl, v ktorých sa možno
učiť tieto jazyky, skutočne nie je mnoho; o niečo viac existuje škôl súkromných, ale
predovšetkým v štátoch východnej Európy sú prípadné vzdelávacie potreby
uspokojované, alebo môžu byť uspokojované, predovšetkým prostredníctvom kurzov
a iných foriem mimoškolského doplňujúceho vzdelávania.
Zdá sa avšak, že vyhlásenia o významnosti štúdia hebrejčiny, a hlavne jidiš,
konané respondentmi majú ideologický a deklaratívny charakter, pretože znalosť
židovských jazykov nie je v bežnom živote nevyhnutná, nemá praktické využitie na
úradoch a len málo respondentov uznalo napr. televízne programy vysielané v
židovských jazykoch za niečo zvlášť podstatné. Znalosť židovských jazykov je avšak
veľmi dôležitá ako prvok židovskej identity, tak z náboženského, ako aj z národného
hľadiska: hebrejčina je jazyk Písma, znalosť jidiš, často jazyka predkov, dokazuje
väzby na židovstvo, prípadne tvoria súčasť objavovania a spoznávania vlastných
koreňov.
Nesmierne

dôležitým

predpokladom

„bytia

Židom“,

židovskej

identity

respondentov je účasť na náboženských a rodinných slávnostiach tradičného
charakteru a tiež na národných slávnostiach najčastejšie spojených s holokaustom.
Úplná väčšina respondentov oslavuje tradične rodinné oslavy a slávi náboženské
sviatky; existuje tiež isté percento tých, ktorí by ich chceli sláviť (zvlášť rodinné), ale
nemajú takúto možnosť. Pre náboženské zväzy a združenia a židovské obce to môže
znamenať nutnosť preniknúť k týmto ľuďom a hľadať cesty a prostriedky, s ktorých
pomocou by mohli byť uspokojené ich náboženské potreby.
Predstavitelia židovskej menšiny sú obvykle pyšní a veľmi pyšní na svoje
židovstvo; táto hrdosť výrazne prevyšuje pýchu a pripútanie
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k štátu bydliska, mestu a regiónu, Európe, napriek tomu, že v prípade tej poslednej
zostáva pripútanie značne vysoké. Obrovská väčšina sama seba definuje
predovšetkým ako Žida, prípadne v sebadefinícii jasne zdôrazňuje „židovský prvok“
(napr. Žid a Poliak, poľský Žid atď.). Vypovedá to o vysokom pocite národného
povedomia a potvrdzujú to tiež deklarované pocity blízkosti s Izraelom, celkovo
prevyšujúce ukazovatele pre krajinu bydliska, mesto alebo Európu. Izrael je tiež
miestom, kam by respondenti najradšej emigrovali, ak by sa rozhodli pre emigráciu
(všeobecne by ale väčšina respondentov nechcela odísť – najvyšší ukazovateľ áno
tu majú Maďarsko a Poľsko, aj keď takejto situácii môže nahrávať politická situácia v
zmienených štátoch).
Medzi respondentmi z východnej a západnej Európy sa odlišuje hodnotenie
Európskej únie tí prvý vyjadrujú všeobecne pozitívne vzťahy, medzi tými druhými sa
vyskytuje veľa skeptikov a osôb rozčarovaných z európskej politiky. Tento rozdiel sa
všeobecne podieľa na rozdelení na štáty novej a starej únie. Podobne vyzerá situácia
s hodnotením výhod pre židovskú menšinu vyplývajúcich z členstva danej krajiny v
únii. Osoby prežívajúce kultúrnu a náboženskú renesanciu svojich minoritných
spoločenstiev v Poľsku, na Slovensku alebo v Maďarsku oceňujú možnosti, tiež
finančné, ktoré sa pred nimi otvorili po systémovej transformácii a vstupe do EÚ.
Židia zo starej únie vznášajú vo vzťahu k spoločenstvu a jeho politike výhrady,
kritizujú zasahovanie v mene humanistických hodnôt považovaných zo ľavičiarske do
náboženských záležitostí, ako je šechita. Ich nespokojnosť vyvoláva skutočnosť, že
si Európa nedokáže poradiť s teroristickou hrozbou zo strany niektorých skupín
islamských fundamentalistov, znásobenou vo všeobecnom cítení prílivom nových
utečencov z arabských krajín. Židia, ktorí sú často objektmi slovných a fyzických
útokov sa cítia byť zvlášť ohrození útokmi.
Z výskumu sa tiež vynára obraz spoločnosti, ktorá všeobecne sama seba
vysoko hodnotí, čo sa vnímania aktivity vo verejnej sfére týka, ako skupinu
nevyvolávajúcu väčšie problémy a nepríjemnosti, spoločnosť s istou citlivosťou voči
vlastným záujmom, o čom svedčí dosť vysoké percento respondentov pokladajúcich
Židov za najviac diskriminovanú menšinu (v Poľsku, Belgicku, Rakúsku a
Španielsku).
Sú to komunity z hľadiska rodinných väzieb a partnerských vzťahov dosť
uzatvorené voči iným, čo sa do značnej miery týka nielen ortodoxného
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spoločenstva v Belgicku, ale tiež v Španielsku a v ostatných štátoch. Charakteristická
pre nich je opatrnosť vo vzťahu k iným národnostiam, tiež titulárnym, istá nechuť k
nadväzovaniu bližších zväzkov (rodinné, partnerské) voči Nemcom (aj keď v
jednotlivých štátoch v rôznej miere), silné predsudky voči Rómom. V prípade štátov
východnej Európy, predovšetkým Poľska, respondenti aj napriek kritickému postoju k
vláde, ako sa zdá, sa delia o jej politiku odmietajúcu prijímanie utečencov.
V každom zo skúmaných štátov sa židovská menšina stretla s prejavmi
antisemitizmu. Získané údaje potvrdzujú výskumy PewResearch Center z roku 2015,
podľa ktorých v asi 2/3 európskych štátov existujú organizované sociálno-politické
skupiny odkazujúce na nacionalizmus a šovinizmus, šermujúce antiimigrantskými a
antimenšinovými heslami. Túto správu by bolo na mieste doplniť o tvrdenie, že tiež
politici hlavného prúdu alebo vládnucich strán odkazujú na antisemitské heslá,
predovšetkým v štátoch východnej Európy.
K antisemitskému chovaniu alebo chovaniu s antisemitskými základmi v
každom zo štátov najčastejšie dochádzalo na uliciach, v prostriedkoch verejnej
dopravy, obchodoch alebo na trhoch. Všeobecne sú takéhoto chovania v každom zo
štátov relatívne prosté súdy a úrady, vysoké školy a vzdelávacie inštitúcie, zdravotné
strediská a nemocnice. Respondenti si rovnako nesťažovali na kontakty s políciou a
uniformovanými zložkami a medzi inštitúciami tešiacimi sa veľkej dôvere sa ocitla tiež
armáda.
V prípade východnej Európy, hlavne v Poľsku a Maďarsku, zástupcovia
židovskej menšiny nedôverujú orgánom štátnej moci, parlamentom, vládam,
prezidentom. Na jednej strane ide o názor, o ktorý sa často delia dobre vzdelaní a
lepšie situovaní obyvatelia väčších a veľkých miest (tu: poľskí a maďarskí Židia), na
druhej strane ale leží tolerancia k antisemitskému chovaniu a ultrapravicovým
parapolitickým zoskupeniam, ktoré je cenou platenou populistickými tábormi
vládnucimi v týchto krajinách za politickú podporu, ktorá môže viesť ku skutočnému
ohrozeniu bezpečnosti menšín, vrátane židovskej. Aj keď sa to v túto chvíľu nejaví
ako príliš pravdepodobné, je monitorovanie situácie a upozorňovanie spoločnosti a
úradov na každý prípad narušenia práva a na akty antisemitizmu, dobrá taktika, ktorá
môže, prostredníctvom príslovečného opatrnosti nikdy nie je nazvyš, zabrániť
eskalácii napätia.
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Zdá sa avšak, že väčšie efekty môže priniesť občianska výchova a prelomenie
vzájomných stereotypov. Tomu môžu poslúžiť otvorené stretnutia a akcie s účasťou
obyvateľov daného mesta, kurzy a školenia adresované uniformovaným zložkám,
činiace funkcionárov citlivejšími k prejavom diskriminácie a nakoniec mimoškolské a
školské

vzdelávanie

týkajúce

sa

problematiky

najčastejšie

komplikovaných

vzájomných židovsko-kresťanských vzťahov, holokaustu, ale tiež rozširujúce znalosti
žiakov o kultúre a histórii svojich židovských susedov.
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DODATOK
VÝSKUMNÝ DOTAZNÍK

Miesto: [obec/okres/región]

Dátum:

Dobrý deň,
pre potreby projektu „Comparative Studies on Minorities Situation in Europe and
Guidelines to Improve and Standardize the Minorities’ Status in Europe”
koordinovaného nadáciou Chai, realizovaného v rámci programu Erasmus+, vedieme
výskum týkajúci sa etnických a národnostných menšín vo vašom štáte so zvláštnym
zohľadnením situácie židovskej menšiny. Naši partneri tento výskum vykonávajú v
niekoľkých ďalších štátoch. Zvlášť nás zaujímajú problémy identifikácie a identity a
hodnotenie situácie predstaviteľov židovskej menšiny v krajinách ich bydliska. Všetky
vaše odpovede a iné nami získané informácie budú chápané ako absolútne dôverné
a anonymné. Budeme vám veľmi vďační za vyplnenie dotazníka, čo zaberie okolo 15
– 25 minút.
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Základné a osobné údaje:
Pohlavie:
Vek:
Miesto (štát) narodenia:
Miesto bydliska:
a/ veľké mesto360
b/ mesto
c/ dedina
d/ odmietam odpovedať
Vzdelanie:
a/ základné
b/ vyučený/á
c/stredoškolské
d/ neúplné vysokoškolské
e/vysokoškolské
f/ neviem
g/ odmietam odpovedať
Rodinný stav:
a/ v manželskom zväzku
b/ slobodná/ý
c/ v partnerskom zväzku
d/ odmietam odpovedať
Zamestnanie (uveďte, prosím, ktorý popis najlepšie charakterizuje vašu aktuálnu
činnosť, je možná viac než jedna odpoveď):
a/ študujúci
b/ majiteľ súkromnej firmy/poľnohospodárskeho
hospodárstva
c/ fyzická nájomná práca
d/ duševná nájomná práca
e/ štátna správa alebo samospráva f/ vzdelávanie,
kultúra, vysokoškolské školstvo
g/ súkromná nezisková forma (NGO, združenia, organizácie, nadácie)
h/ slobodné povolanie
i/ iné
j/ odmietam odpovedať
Som (je možná viac než jedna odpoveď):
a/ člen náboženskej židovskej obce
b/ člen menšinovej židovskej organizácie
c/ som predstaviteľ židovskej menšiny nepatriacej do žiadnej oficiálnej organizácie
d/ iná forma identifikácie so židovskou menšinou ..................................
e/ odmietam odpovedať
360 Nad

100 000 obyvateľov.
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I. ČASŤ JAZYK
1. Akým jazykom najčastejšie hovoríte doma?
– hebrejčinou
– jidiš
– národným (príslušne: poľština, slovenčina, maďarčina, nemčina,
holandčina alebo francúzština, španielčina)
– dvoma jazykmi (hebrejčinou a národným)
– dvoma jazykmi (jidiš a národným)
– iným/inými, prosím, uveďte ……………………………
– odmietam odpovedať
2. Máte možnosť:
Áno

Dosť
často

Veľmi
Nie
zriedka

Neviem

Odmietam
odpovedať

Štúdia hebrejčiny?
Štúdia židovského
jazyka (jidiš)?
Rozhovor s priateľmi,
kolegami atď. v
židovských jazykoch?
Štúdia židovskej
kultúry a histórie?
Čítanie tlače, počúvanie
rozhlasového vysielania a
sledovanie televízie v
židovských jazykoch?
Čítanie tlače, počúvanie
rozhlasového vysielania a
sledovanie televízie
venovaných židovskému
náboženstvu, kultúre a
histórii (v nežidovských
jazykoch)?
Riešenie úradných
záležitostí a používanie
židovských jazykov v
kanceláriách alebo na
úrade?
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3. Do akej miery je pre vás dôležitá:
Veľmi Dosť
dôležitá

Málo
dôležitá

Nedôležitá

Neviem

Odmietam
odpovedať

Možnosť štúdia
hebrejčiny
Možnosť štúdia
židovského
jazyka (jidiš)

Možnosť rozhovoru s
priateľmi, kolegami
atď. v židovských
jazykoch

Možnosť štúdia
židovskej kultúry a
histórie
Možnosť čítania tlače,
počúvanie
rozhlasového
vysielania a
sledovanie televízie v
židovských jazykoch

Možnosť čítania tlače,
počúvanie rozhlasového
vysielania a sledovanie
televízie venovaných
židovskému náboženstvu,
kultúre a histórii (v
nežidovských jazykoch)

Možnosť riešenia úradných
záležitostí a používanie
židovských jazykov v
kanceláriách alebo na
úrade?
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4. Majú židovské deti a mládež na mieste, kde bývate, možnosť:

Áno

Nie

Neviem

Odmietam
odpovedať

Navštevovanie verejných židovských
škôl (so židovskými jazykmi)?
Navštevovanie súkromných
židovských škôl (so židovskými
jazykmi)?
Štúdia židovských jazykov a poznávanie
židovskej kultúry a tradícií na verejných
nežidovských školách?
Štúdia židovských jazykov a poznávanie
židovskej kultúry a tradícií na
súkromných nežidovských školách?
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II. ČASŤ NÁBOŽENSTVO A NÁRODNÉ SVIATKY.
5. Zúčastňujete sa rodinných osláv náboženského a tradičného charakteru?
(napr. brit mila, bar micva, cirkevná svadba a pohreb):
- Áno
-

Nemám takú možnosť, ale chcel/a by som
Nie
Odmietam odpovedať

6. Máte možnosť praktikovania judaizmu a židovských tradícií, účasti na
bohoslužbách, a slávenie sviatkov (napr. chanuka atď.) okrem prípadnej účasti na
rodinných oslavách (brit mila, bar micva, svadba, pohreb)
- Áno
-

Nie
Neviem
Odmietam odpovedať

7. Máte možnosť zúčastňovať sa kultúrnych a národných slávností (napr.
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu atď.)?
- Áno
-

Nie
Neviem
Odmietam odpovedať

8. Zúčastňujú sa alebo podporujú zástupcovia štátnych a samosprávnych úradov v
mieste vášho bydliska konanie náboženských a kultúrnych osláv židovskej menšiny
(napr. chanuka, Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu)?
- Áno
-

Sporadicky
Nie
Neviem
Odmietam odpovedať
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III. ČASŤ OTÁZKA IDENTITY.
9. Cítite sa pyšní na:
Vôbec

Skôr
áno

Skôr
nie

Veľmi

Neviem

Odmietam
odpovedať

– bytie
Židom/židovský pôvod
– bytie občanom
štátu, v ktorom žijem
– pôvod z regiónu, v
ktorom žijete alebo z
ktorého pochádzate
– pôvod z mesta, v
ktorom žijete alebo z
ktorého pochádzate
– bytie
Európanom/Európankou

10. Ako blízko sa cítite spojený/á s...
Vôbec

Slabo

Silno

Veľmi Neviem

Odmietam
odpovedať

Štátom
bydliska
Regiónom
Miestom
bydliska
Európou
Izraelom
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11. Váš vzťah k Európskej únii je:
- veľmi pozitívny
- pozitívny
- indiferentný
- negatívny
- veľmi negatívny
- neviem
- odmietam odpovedať

12. Je podľa vás skutočnosť, že je vaša krajina členom Európskej únie pre
židovskú menšinu výhodou?
- áno
- nie
- nemá to význam
- neviem
- odmietam odpovedať
V PRÍPADE NEGATÍVNEJ ODPOVEDE („NIE“), PROSÍM UVEĎTE OHROZENIE
A/ALEBO NEGATÍVNE STRÁNKY ČLENSTVA VAŠEJ KRAJINY V EURÓPSKEJ
ÚNII PRE ŽIDOVSKÚ MENŠINU:
........................................................................................................................................
........................

13. Rozhodli by ste sa pre odjazd z krajiny pod podmienkou získania výraznej
finančnej a sociálnej pomoci?“.
- áno
- nie
- neviem
- odmietam odpovedať
13a. Pokiaľ by ste sa rozhodli odísť, kam by ste sa chceli vypraviť?
…………………………………………………………………………………………………
…….
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14. Predovšetkým sa cítite byť: Židom
Poliakom361
Poliakom a Židom
Poliakom židovského pôvodu
Poľským Židom
Európanom
Iné……………………………………………………………………………………………
………
Neviem
Odmietam odpovedať

361 Príslušne:

Slovákom, Maďarom, Rakúšanom, Belgičanom, Španielom.
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IV. ČASŤ VO VZŤAHU K INÝM.
15. Podľa vášho hodnotenia, ktorá z národnostných a etnických menšín vo vašej
krajine je najviac viditeľná vo verejnej sfére, kultúrnom a politickom živote:
Židovská
Iná ………………………………………………………

16. Podľa vášho hodnotenia, ktorá z národnostných a etnických menšín vo vašej
krajine je najmenej viditeľná vo verejnej sfére, kultúrnom a politickom živote:
Židovská
Iná ………………………………………………………

17. Podľa vášho hodnotenia, ktorá z národnostných a etnických menšín vo vašej
krajine je najviac privilegovaná vo verejnej sfére, kultúrnom a politickom živote:
Židovská
Iná ………………………………………………………

18. Podľa vášho hodnotenia, ktorá z národnostných a etnických menšín vo vašej
krajine je najsilnejšie diskriminovaná vo verejnej sfére, kultúrnom a politickom živote:
Židovská
Iná ………………………………………………………

19. Podľa vášho hodnotenia, ktorá z národnostných a etnických menšín vo vašej
krajine spôsobuje najviac problémov vo verejnej sfére:
Židovská
Iná ………………………………………………………

20. Podľa vášho hodnotenia, ktorá z národnostných a etnických menšín je vo vašej
krajine najmenej obľúbená:
Židovská
Iná ………………………………………………………
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21. Prijali by ste osobu pochádzajúcu z inej menšinovej etnickej/národnostnej
skupiny ako
Poliak/Poľka362

Áno

Nie

Ukrajinec/
Ukrajinka363
Áno

Nie

Róm
(Cigán)/
Rómka
Áno

Nie

manžela/ku
alebo
partnera/ku?
priateľa?
suseda z ulice?
kolegu z práce?
niekoho
bývajúceho v
rovnakom
dome?
- Neviem
- Odmietam odpovedať

362 Príslušne:

Slovák, Maďar, Rakúšan, Belgičan, Španiel.
menšina v každom zo štátov-partnerov: Slovensko: Maďara; Maďarsko: Slováka;
Rakúsko: Maďara; Belgicko: Nemca; Španielsko: Francúza.
363 Príslušná
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V. ČASŤ: ANTISEMITIZMUS?
22. Dá sa v krajine, v ktorej žijete, zaznamenať niektoré z nižšie uvedených
antisemitských chovaní vo verejnej sfére a priestore, nie nevyhnutne vzťahujúce sa
priamo k vám osobne?
Áno

Nie

Neviem

Odmietam
odpovedať

– vo vyjadreniach politikov?
– vo verejnoprávnych médiách?
– súkromných médiách?
– na ulici, počas demonštrácie?
– na štadióne, počas
športových závodov?
– počas štátnych, miestnych
osláv?
– antisemitské nápisy na budovách atď.?
– antisemitské nápisy alebo iné formy
ničenia sakrálnych budov, cintorínov,
sídiel židovských obcí a inštitúcií?
23. Cítili ste počas posledných 12 mesiacov osobne nechuť alebo ste sa stretli s
diskrimináciou alebo prenasledovaním zo strany iných s ohľadom na jeden alebo
viac nižšie uvedených dôvodov?
Áno

Nie

Žiadny z
týchto
dôvodov

Neviem

Odmietam
odpovedať

Etnický/národný
pôvod
Náboženstvo (vyznanie)
Z iných dôvodov
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24. Za akých z nižšie uvedených okolností, v akom prostredí, na akom
mieste ste počas posledných 12 mesiacov cítili nechuť alebo ste sa cítili
diskriminovaný/á
alebo
prenasledovaný/á
z
dôvodu
svojho
etnického/národného pôvodu alebo náboženského vyznania

Áno

Nie

Za žiadnej z
uvedených
situácií

Neviem

Odmietam
odpovedať

V škole/na univerzite
V práci/pri hľadaní práce/pri odchode
z práce
V zariadení zdravotnej starostlivosti
Na súde alebo na úrade
Pri kontaktoch s políciou alebo
inými uniformovanými zložkami
V reštaurácii, bare, na diskotéke
Na ulici
Susedmi
V obchode/na trhu
V prostriedkoch verejnej dopravy

25. Niektoré inštitúcie by mali byť garantmi bezpečia a práv národnostných
a etnických menšín. Pokiaľ zohľadníme tento aspekt, ako veľmi
dôverujete:

Vôbec

Skôr
nie

Skôr
áno

Úplne
dôverujem

Neviem

Odmietam
odpovedať

Kráľovi364
Prezidentovi
Parlamentu
Vláde
Polícii a iným
uniformovaným
zložkám
Armáde
Súdom
Samosprávnym úradom

LEGENDA:
- svoju odpoveď, prosím, zakrúžkujte
- v prípade tabuliek, prosím, označte svoju odpoveď krížikom v
príslušnej kolónke
364 Pokiaľ

sa otázka respondenta netýka, ponechajte prázdne miesto.
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