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Szaniszló Réka Brigitta: 

A kisebbségben élés joga, avagy a diaszpóralét egy esete

 

 

 

 

1. Bevezetés 
 

Az emberi jogokkal kapcsolatos kutatások aktualitása vitathatatlan. Joel Feinberg jogfilozófus 

fogalmazott így: „Bármennyire népszerű is manapság az az elmélet, hogy vannak minden emberi 

lényt egyenlően megillető jogok, a filozófust továbbra is zavarba hozza.”
1
 Az emberi jogok és 

alapvető szabadságok kérdésköre már az ókorban napirenden volt és a mai napig nem 

tekinthetjük teljes mértékben megválaszoltnak. Folyamatos a vita az emberi jogok 

univerzalitásáról, illetve a jogok tartalmáról is. Az emberi jogok témakörét nem véletlenül érte 

már számtalanszor az a kritika, hogy csupán egy „nyugati találmányról” van szó, hiszen az eltérő 

kultúrák másként értelmezik az egyenlőséget, az alapjogokat és szabadságokat.
2
 

 

A természetes jogok koncepciójából kialakult emberi jogok azon alapszanak, hogy vannak az 

ember alkotta törvényeknél magasabb rendű normák, isteni eredetű, örök erkölcsi törvények. Az 

azonban már kérdéses, hogy melyek ezek a normák, illetve pontosan kiket illet meg. A nyugati 

világnak nevezett térségben – hiszen ennek a régiónak a keresztény filozófiáján, hagyományain 

alapszik az emberi jogok koncepciója – konszenzusról beszélhetünk a tekintetben, hogy az 

emberi jogok és alapvető szabadságok mindenkit egyenlően megilletnek. Továbbá az emberi 

jogok katalógusának tartalmában is hasonló álláspontot foglalnak el a már említett térséghez 

tartozó államok, így például az emberi méltósághoz és élethez való jog, a hátrányos 

megkülönböztetés tilalma vagy éppen a véleménynyilvánítás szabadsága mind-mind 

megtalálhatóak az emberi jogok katalógusában.
3
 

 

Kérdéses azonban továbbá az, hogy vannak-e olyan társadalmi csoportok, olyan kisebbségek, 

amelyeknek nem elegendő „csupán” az emberi jogok biztosítása, hanem valamilyen többletjogok 

garantálása révén érhetik el azt a szintet, ahol megvalósul az esélyegyenlőség, ahol már elégséges 

„csak” az emberi jogokkal operálni. Vagy az egyenlő bánásmód követelménye, hátrányos 

megkülönböztetés tilalma, a jogegyenlőség kiküszöböli ezt a problémakört és így nincs is 

szükség különösebb szabályozásra? 

 

A tanulmány célja, hogy bemutassa a kisebbségben élés jogát: azt, hogy léteznek-e egyáltalán 

kisebbségi jogok. Ennek vizsgálatához tisztázni kell a kisebbség fogalmának elméleti, illetve 

gyakorlati tartalmát. A tanulmány második része – a kisebbségfogalom gyakorlati 

megközelítésére alapozva – kizárólag a nemzeti kisebbségekre koncentrál. A diaszpóra-lét egy 

esetét a Thaiföldön élő kínaiak adják, akik Thaiföld szemszögéből nemzeti kisebbségnek 
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számítanak, Kína megközelítésében azonban diaszpórikus közösség. A kutatás módszertana a 

széleskörű szakirodalomfeldolgozás az emberi jogok, a kisebbségi jogok, illetve a kínai 

diaszpóra-politika területein, illetve interjúkészítés Nyíri Pállal a Vrije Univeriteit Amsterdam 

oktatójával, kínai diaszpóra-kutatóval. 

 

 

2. A kisebbségben élés joga 
 

A kisebbségben élés jogának bemutatásához először is szükséges magának a 

kisebbségfogalomnak egy bővebb magyarázata. Vizi Balázs szavaival élve a kisebbség nem más, 

mint egy relatív számszerű viszony a társadalom két csoportja között.
4
 Azaz a kisebbség 

„egyszerűen csak” egy számarányt jelöl. Társadalomtudományi értelemben a társadalmon belül 

egy olyan csoportról van szó, amely valamilyen sajátos tulajdonságnak köszönhetően elkülönül a 

társadalom nagyobb részétől, így kerülve kisebbségi pozícióba. Az elkülönülés alapjául szolgáló 

tulajdonságok száma a végtelenbe tart, azonban már itt fontos kiemelni, hogy a kisebbség 

kifejezést általában a nemzeti, etnikai, nyelvi, illetve vallási kisebbségekre használják.
5
 Mindez 

talán annak köszönhető, hogy a témakör akkor került az egyetemes kutatások fókuszába, amikor 

a főbb társadalmi töréspontok már a nemzeti érzület mentén alakultak. 

 

A kisebbségek osztályozása kapcsán rendkívül fontos kiemelni az ENSZ Főtitkár 1949. december 

27-én keltezett A kisebbségek meghatározása és osztályozása című memorandumát, ami 

tartalmazza a kisebbségek egy lehetséges csoportosítását. Ez alapján hét kategóriát 

különböztethetünk meg egymástól: faji, nyelvi, etnikai, nemzeti, vallási, őslakos, illetve emigráns 

vagy önkéntes kisebbséget.
6
 

 

A kisebbségek kapcsán fontos a megkülönböztetésről, illetve az esélyegyenlőség-jogegyenlőség 

kettőséről is beszélni. A hátrányos megkülönböztetés tilalma mint emberi jog különös 

fontossággal bír főként a kisebbségek esetében. A diszkrimináció tilalma egy háromszereplős, 

különleges jog, ami garantálja az állami védelmet a hátrányos megkülönböztetéssel szemben. A 

jogalanyok közötti de jure különbségtétel addig nem káros, amíg az nem okoz hátrányt egyik fél 

számára sem. Amint ez megtörténik valamely jogalany különleges, védett tulajdonsága miatt, 

sérül az egyenlő bánásmód követelménye.
7
 Mivel egy kisebbség gyakorlatilag a védett 

tulajdonsága miatt különül el a többségi társadalomtól, így a diszkrimináció megszüntetésére 

irányuló esetkörökből következtethetünk arra is, hogy milyen kisebbségek jöhetnek létre. 

 

Nemzetközi szinten a Polgári és Politikai Jogok Nemzetközi Egyezségokmányát (PPJNE) kell 

mindenképpen megemlíteni, amely a következőket fogalmazza meg: „1. Az Egyezségokmányban 
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részes, valamennyi állam kötelezi magát, hogy tiszteletben tartja és biztosítja a területén 

tartózkodó és joghatósága alá tartozó minden személy számára az Egyezségokmányban elismert 

jogokat, minden megkülönböztetés, nevezetesen faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más 

vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti 

különbségtétel nélkül.” A PPJNE már több védett tulajdonságot sorol fel, mint az ENSZ Főtitkár 

1949-ben. További fontos kiemelendő tényező, hogy a dokumentum tartalmazza az egyéb 

helyzetet mint védett tulajdonságot, ami lehetőséget biztosít a dinamikusan változó világ 

esetleges következményeként létrejövő új védett tulajdonságok bevezetésére. 

 

Magyarországon a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról (Ebktv.) tartalmazza a diszkrimináció fogalmát, illetve példálózó jelleggel 

felsorolja a hátrányos megkülönböztetést megszüntetni kívánó esetek körét. A törvény 8. és 9. §-

ai megkülönböztetik egymástól a közvetlen hátrányos megkülönböztetést, illetve a közvetett 

hátrányos megkülönböztetést. 

 

Ezek értelmében „Közvetlen hátrányos megkülönböztetésnek minősül az olyan rendelkezés, 

amelynek eredményeként egy személy vagy csoport valós vagy vélt a) neme, b) faji hovatartozása, 

c) bőrszíne, d) nemzetisége, e) nemzetiséghez való tartozása, f) anyanyelve, g) fogyatékossága, h) 

egészségi állapota, i) vallási vagy világnézeti meggyőződése, j) politikai vagy más véleménye, k) 

családi állapota, l) anyasága (terhessége) vagy apasága, m) szexuális irányultsága, n) nemi 

identitása, o) életkora, p) társadalmi származása, q) vagyoni helyzete, r) foglalkoztatási 

jogviszonyának vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyának részmunkaidős jellege, 

illetve határozott időtartama, s) érdekképviselethez való tartozása, t) egyéb helyzete, 

tulajdonsága vagy jellemzője (a továbbiakban együtt: tulajdonsága) miatt részesül 

kedvezőtlenebb bánásmódban, mint amelyben más, összehasonlítható helyzetben levő személy 

vagy csoport részesül, részesült vagy részesülne.”
8
 

 

Látható, hogy Magyarország nagy számban sorolja fel azon esetköröket, amelyek alapjai lehetnek 

a hátrányos megkülönböztetésnek. Fontos kiemelni itt is, hogy az egyéb helyzet bevezetésével 

nyitva hagyták a kaput olyan a jövőben keletkező társadalmi törésvonalak számára, amelyek 

alapján újabb esetkörök alakulhatnak ki a hátrányos megkülönböztetés alapjaként. 

 

A kisebbség és a többség között a probléma főként akkor jelentkezik, ha a kisebbségben élők 

jogai, a diszkrimináció tilalma pont a kisebbségek védett jogai miatt csorbulnak. Abban az 

esetben, ha a kisebbségi-többségi csoportok egy társadalomban az állam szerkezetét érintő, 

politikailag érzékeny törésvonal mentén formálódnak, akkor az súlyos feszültségekhez vezet a 

társadalmi csoportok között. A társadalmak kialakulásától a nemzetállamok megjelenéséig a fő 

társadalmi törésvonalak a vallások mentén alakultak ki. A modern nemzetállam megjelenése, 

illetve a nemzeti ideológia elterjedése hozták el a fordulópontot a 18. század végén, amikortól a 

főbb társadalmi törésvonalak a nemzeti érzület mentén formálódtak.
9
 

 

A kisebbségek jogalanyisági körét, ahogy az korábban bemutatásra került – rendkívül nehéz 

meghatározni, azonban mivel a nemzetközi jogi dokumentumok döntő többsége a kisebbségi 

jogok alanyainak a nemzeti és etnikai kisebbségeket jelöli meg, így a tanulmány további része is 
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rájuk fókuszál. Ebből kifolyólag a továbbiakban a kisebbségek alatt a nemzeti és etnikai 

kisebbségek értendőek. 

 

Ezt követően felvetődik egy további kérdés: milyen jogok illetik meg a kisebbségeket. Ennek 

megválaszolásához elsősorban a nemzetközi szervezetek munkáját kell áttekinteni. Az első és 

megkerülhetetlen nemzetközi szervezet az Egyesült Nemzetek Szervezete. Az ENSZ 

Alapokmánya ugyan nem tartalmazza kifejezetten a kisebbségek jogai kifejezést, de beszél a 

diszkrimináció tilalmáról, illetve az emberi jogok védelméről.
10

 Továbbá nagyon fontos kiemelni 

azt, hogy az ENSZ megalakulásakor és az azt követő évtizedekben az az álláspont alakult ki, 

hogy a kisebbségi jogokat nem szükséges egyetemesen tárgyalni: a kisebbségek számára 

elégséges „csupán” az emberi jogok biztosítása.
11

 Az első és egyetlen jogi kötőerővel bíró ENSZ 

dokumentum, ami – ha még minimálisan is – foglalkozik a kisebbségi jogokkal az az 1966-os 

Polgári és politikai jogok nemzetközi egyezségokmánya. A 27. cikkben rögzíti a nemzeti, vallási 

vagy nyelvi kisebbségek számára a gyakorolható egyéni és kollektív jogokat.
12

 Fontos azonban 

kiemelni, hogy a PPJNE-re csak a három, taxatíve felsorolt kisebbségi csoport tud hivatkozni. 

 

Abból a tézisből kiindulva, hogy az emberi jogok nyugati találmány, analógiát alkalmazva, a 

kisebbségi jogokat is elsősorban európai dokumentumokban lehet megtalálni. Ennek érdekében 

az ENSZ munkássága mellett az Európa Tanács, az Európai Biztonsági és Együttműködési 

Szervezet (EBESZ), illetve az Európai Unió jelentéseit, egyezményeit, nyilatkozatait kell 

megvizsgálni. 

 

Az Európa Tanács hosszú ideig ugyanazt az álláspontot képviselte, mint amit az ENSZ a 

kisebbségi jogokkal kapcsolatban, azaz nincs szükség külön szabályokra, elegendőek az emberi 

jogok, Európa esetében az Emberi Jogok Európai Egyezménye (EJEE) által biztosított védelem. 

A fordulópont az 1990-es években következett be, ami két okra vezethető vissza. Egyrészt az 

újonnan csatlakozó közép- és kelet-európai államok, akik számos kisebbségi problémával 

küzdöttek és küzdenek a mai napig nyomást gyakoroltak a szervezetre. Másrészt a Jugoszlávia 

széteséséhez kapcsolódó fegyveres konfliktusok miatt is szükséges volt a paradigmaváltás.
13

 Így 

1992-ben elfogadták a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartáját (Karta), majd 1995-

ben a Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezményt (Keretegyezmény). 

 

A Kartához csatlakozó államok kötelezettséget vállaltak arra, hogy a gazdasági, a társadalmi, a 

politikai és a kulturális élet minden területén elősegítik a kisebbségi helyzetben lévő személyek 

teljes körű és valódi egyenlőségének megvalósítását, továbbá, hogy kedvező feltételeket 

biztosítanak kultúrájuk és önazonosságuk kifejezéséhez, megőrzéséhez, illetve fejlesztéséhez. A 

Keretegyezmény azonban programjellegű rendelkezéséket tartalmaz, mivel az egyes aláíró 

államok között jelentős eltérések vannak a nemzeti kisebbségek elismertségét, definiálását, illetve 

jogi védelmét illetően. Itt érkezünk el a következő súlyos problémához a kisebbségekkel 

kapcsolatosan: nincs egy Európában – így a világon sem – egységesen elfogadott nemzeti 
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kisebbség-fogalom. Az Európa Tanácsnak a Keretegyezményhez csatolt ajánlása ugyan tartalmaz 

egy definíciót, ami azonban pontatlan, így rengeteg helyet hagy az államoknak az értelmezésére. 

Az EBESZ különböző jelentésekben foglalkozik a kisebbségek kérdéskörével, már a 

megalakulásától kezdődően. Ezen jelentések közül az EBESZ Emberi Dimenzióiról szóló 

Konferenciájának Koppenhágai Dokumentumát (1990) kell kiemelni, ami olyan rendelkezéseket 

tartalmaz, amelyek a nemzeti kisebbségek nemzetközi védelmének minden aspektusára 

kiterjednek. Majd 1992-ben a Helsinki EBESZ csúcson létrehozták a Nemzeti Kisebbségi 

Főbiztos posztját. Feladata az EBESZ tagállamaiban élő nemzeti kisebbségek helyzetének 

vizsgálata, az etnikai válságok megelőzése, illetve az egyes népcsoportok közötti feszültségek 

kezelése.
14

 

 

Az Európai Unió a nemzeti kisebbségek tekintetében hosszú időn át csak a diszkrimináció 

tilalmát és a többi emberi jog biztosítását írta elő. Jelenleg az Európai Unió Működéséről szóló 

Szerződés (EUMSz) 19. cikke tiltja a faji vagy etnikai alapú megkülönböztetést. Ezen felül az EU 

Alapjogi Chartája tiltja a megkülönböztetést az európai jog alkalmazása során a nemzeti 

kisebbségekhez tartozó személyekkel szemben.
15

 Mindhárom európai szervezet, illetve az ENSZ 

is alkalmazza a nemzeti kisebbség fogalmát, jogszabályokat alkot róluk, tisztséget hoz létre a 

védelmük érdekében, mégsem definiálják azt, hogy pontosan mit is jelent. 

 

Bár eddig a nemzetközi és európai keretrendszerekről volt szó, a tanulmány szempontjából 

elengedhetetlen bemutatni az ázsiai országok emberi jogi, illetve kisebbségi jogi védelmét. 

Ázsiában nem találhatunk jogi kötőerővel bíró regionális dokumentumot az emberi jogok terén. 

Sőt, még az ENSZ emberi jogi dokumentumai kapcsán is a kulturális relativizmust emlegették, 

azaz a kulturális különbözőségekre hivatkozva mellőzni kívánták az emberi jogok széleskörű 

biztosítását. Ennek ellenére Ázsiában is történtek kísérletek az emberi jogok standardizálására, 

azonban ehhez főként a soft law eszközeit használták. Így például 1955-ben elfogadták a 

Bandungi Nyilatkozatot, 1986-ban az Emberi Jogok Ázsiai Kartáját, 1993-ban a Bankoki 

Nyilatkozatot, illetve 2012-ben a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetségének Emberi Jogi 

Nyilatkozatát.
16

 

 

Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy Ázsia egy rendkívül heterogén kontinens mind vallási 

értelemben, mind nemzetiségi összetételben, mind a politikai berendezkedéseket illetően – jóval 

több mint az európai „egység a sokféleségben”. Ebből következően a nemzeti kisebbségvédelem 

vizsgálatát nem célszerű az egész kontinenst átfogóan vizsgálni, annak ellenére, hogy voltak 

kísérletek „földrésznyi” szabályok, értékek elfogadására. Ázsia – csakúgy, mint pl. Afrika – 

esetében régiókra kell bontani a kontinenst a hatékony vizsgálódás érdekében. 

 

Közép-Ázsiában találhatók a szovjet utódállamok (pl. Kazahsztán, Üzbegisztán, Tádzsikisztán), 

ahol a mai napig autoriter politikai berendezkedésekkel találkozhatunk. Az autoriter rendszer 

sajátossága a kisebbségekkel szembeni állami szintű ellenséges viselkedés, így ezen országok 
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esetében nem beszélhetünk nemzeti kisebbségvédelemről, hanem inkább társadalmi 

homogenizációs programról, ami nem nélkülözi az erőszakos elemeket. 

 

Dél-Ázsia helyzetét hasonlóan Közép-Ázsiához a „problématenger” kifejezéssel lehet a 

legjobban kifejezni. Az etnikai konfliktusok nem csak egy-egy országon belül jelentkeznek, 

hanem államok között is, így növelve a feszültséget a térségben. A régió legnépesebb országa 

India, ahol egyébként lennének jogi eszközök a nemzeti kisebbségek védelmére, azonban az 

állam nem képes végrehajtani, betartani a szabályokat. 

 

Kelet- és Délkelet-Ázsia a harmadik régió, ami szintén nem számít egy békés környezetnek a 

kisebbségek számára. Kína pontosan, tudatosan meghatározza, hogy mely csoportok számítanak 

kisebbségnek az országban, főként azon csoportokat hagyja ki a felsorolásból, amelyek Kína 

természeti erőforrásokban gazdag részein élnek. További Kína kommunista állam, így minden 

kisebbség potenciális veszélyt jelent az ország vezetésének szemében. Délkelet-Ázsiában 

található Burma/Mianmar is, ahol a rohingya népcsoport kiirtásával
17

 igyekezték homogenizálni a 

társadalmat. Az országon belüli etnikai ellentétek gyakran szakadármozgalmakban 

manifesztálódnak, ami polgárháborús helyzethez vezet, vagy az ország szétszakadásához, mint 

például Indonézia esetében, amely a belőle kivált Kelet-Timort nem ismeri el legitim államként.
18

 

 

Szót kell ejteni még a hátrányos megkülönböztetés tilalmához szorosan kapcsolódó 

jogegyenlőségről, illetve esélyegyenlőségről. A jogegyenlőség esetében mindenki számára 

ugyanazon jogok egyenlő biztosítása a cél, ami azonban sok esetben csak látszólagos 

egyenlőséget hoz, mivel nem számol a jogalanyok kezdeti lehetőségei közötti különbségekkel. 

Ezzel szemben az esélyegyenlőség célja az, hogy a társadalom valamilyen szempontból 

hátrányos helyzetben lévő tagjait arra a szintre hozza, ahol a többség áll, így egyenlő esélyt 

teremtve a kiindulásnál.
19

 

 

Összefoglalva, a kisebbségi jog kérdésköre rendkívül bonyolult és összetett. Nehezíti a fejlődését 

az az álláspont, hogy nincs is szükség külön jogokat biztosítani a kisebbségeknek.
20

 Véleményem 

szerint a jogegyenlőség kora csak akkor tud elérkezni, amikor az esélyegyenlőség megvalósul, 

ehhez pedig a kisebbségeknek, akik a többségi társadalomhoz képest mindig hátrányosabb 

helyzetben vannak, szükséges különleges jogokat biztosítani. A nemzeti kisebbségek kapcsán 

különös fontossággal bíró emberi jog, amit minden jogi dokumentum említ: a diszkrimináció 

tilalma. Ezt követi csak az identitáshoz való jog, illetve a kultúra, vallás és a nyelv védelme. 

Azonban nem lehet elégszer hangsúlyozni a definíciós deficitet, ami rendkívüli módon 

megnehezíti a kisebbségi jogok egységes szabályozását, illetve alkalmazását. 

 

 

3. Nemzeti kisebbségek versus diaszpórák 

                                                 
17

 V.ö. Bartrop, Paul, R. (szerk.): Modern Genocide. Analyzing the Controversies and Issues. ABC-CLIO, Santa 

Barbara, 2018., Zafari, Nurul Mostafa Kamal: Understanding Rohingya Context. 2019. 

https://www.researchgate.net/publication/333176338_Understanding_Rohingya_Context (Letöltve: 2019.05.20.). 
18

 Minorities and indigenous peoples in Asia and Oceania, Overview. https://minorityrights.org/minorities/overview-

of-asia-and-oceania/ (Letöltve: 2019.05.20.) 
19

 Kovács: i.m., Kiss Barnabás: A jog egyenlősége – Az egyenlőség joga. Szegedi Egyetemi Kiadó Juhász Gyula 

Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 2006. 
20

 Lásd: Korhecz Tamás: Létezik-e szabadság kisebbségi különjogok nélkül? Valóság 1996/3. 74-81. o. 



104 

 

A kisebbségben élés jogának vizsgálata során kettő fogalom egymáshoz való viszonyát 

mindenképpen fel kell vázolni: a nemzeti kisebbségekét, illetve a diaszpóráét. Mind a két esetben 

nehéz helyzetben van a kutató, mivel nincs olyan tudományos munka, vagy jogi dokumentum, 

amely tartalmazná akárcsak az egyik kifejezés pontos, univerzálisan elfogadott meghatározását. 

Mindkét kifejezés esetében több definíciós kísérletet lehetne bemutatni
21

, azonban a tanulmány 

célja nem a meghatározások összegzése, ezért mindkét fogalom esetében csak egy-egy olyan 

definíciót mutatok be, amelyekkel a kutatók többsége talán a leginkább tud egyet érteni. 

 

A nemzeti kisebbségek kapcsán a nemzeti kisebbségek jogairól szóló Európa Tanács Parlamenti 

Közgyűlésének 1201/1993. sz. ajánlását az Emberi Jogok Európai Egyezménye Kiegészítő 

Jegyzőkönyvéhez kell mindenképpen kiemelni, amely a következőképpen fogalmaz: „[…] a 

»nemzeti kisebbség« kifejezés az államban élő olyan személyek csoportjára utal, akik: a) az állam 

területén laknak és annak állampolgárai; b) hosszú idő óta szoros, tartós kapcsolatban állnak az 

állammal; c) etnikai, kulturális, vallási vagy nyelvi szempontból megkülönböztető jegyeket 

hordoznak; d) jelentős számban vannak jelen, bár létszámuk kisebb mint az állam vagy az állam 

egy területének egyéb népességének; e) fontos feladatuknak tekintik, hogy megőrizzék együttesen 

azt, ami közös identitásukat jelenti, így kultúrájukat, hagyományaikat, vallásukat vagy 

nyelvüket.” 

 

Walker Connor 1986-ban fogalmazta meg rendkívül egyszerű és tág diaszpórafogalmát: „a 

diaszpóra egy népnek az óhazán kívül élő része”
22

, melynek nyomán alakította ki William Safran 

az első komplex diaszpóraértelmezést, amely tételesen felsorolja a diaszpóra attribútumait. Hat 

tulajdonságot különböztetett meg egymástól. „[…] a diaszpóra fogalmát olyan hazájukon kívül 

élő kisebbségi közösségekre alkalmazzuk, amelyek tagjai osztoznak a következő karakterekben: 1) 

ők maguk vagy őseik szétszóródtak egy specifikus eredeti »centrumból« legalább két 

»periférikus« vagy külföldi régióba; 2) kollektíve megőrizték óhazájuk földrajzi 

elhelyezkedésének, történelmének és elért eredményeinek emlékét, vízióját vagy mítoszát; 3) úgy 

hiszik, hogy az őket befogadó társadalomban nem találnak – és talán nem is találhatnak – teljes 

elfogadásra, melynek következtében idegennek és elszigeteltnek érzik magukat; 4) óhazájukra úgy 

tekintenek, mint igaz és ideális hazájukra, ahová nekik vagy leszármazottaiknak esetlegesen 

vissza lehet (vagy kell) térniük, ha azt a körülmények engedik; 5) kollektív elkötelezettséget 

éreznek óhazájuk fennmaradásáért vagy helyreállításáért, biztonságáért és jólétéért; és 6) 

valamilyen formában, közvetlen vagy közvetve folyamatosan kapcsolatban állnak ezzel az 

óhazával, mely kapcsolat jelentősen meghatározza etnoközösségi tudatukat és 

szolidaritásukat.”
23

 

 

Összegzésként fontos kiemelni azt, hogy egy nemzeti kisebbség és egy diaszpóra jelentheti 

ugyanazt a társadalmi csoportot, csak míg az előbbi a befogadó ország megközelítése, addig az 

utóbbi az anyaországé. További fontos különbség, hogy egy diaszpóra minden esetben hálózatot 

alkot a társdiaszpóráival, míg egy nemzeti kisebbségről ez nem feltétlenül mondható el. Így, 
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kimondható az, hogy minden diaszpóra egyben nemzeti kisebbség is, azonban nem minden 

nemzeti kisebbség diaszpóra. 

 

 

4. A diaszpóralét egy esete: kínaiak Thaiföldön 

 

A kínaiak alkotják a világ legnépesebb etnikai csoportját: több mint 1,3 milliárdan
24

 élnek a 

Földön. A többségük az anyaország területén
25

 él, azonban számos kínai csoportot, diaszpórát 

találhatunk más országokban is (honi területen kívüli kínaiak – overseas Chinese), mint például 

Burmában/Mianmarban, Indonéziában, Olaszországban, az USA-ban, Thaiföldön.
26

 A 

legnépesebb honi területen kívüli kínai csoport Thaiföldön él közel tízmilliós létszámban.
27

 

 

A kínaiak azon területre való vándorlása, amit ma Thaiföldnek nevezünk már a 13. században 

megkezdődött. A 17. századra a Sziámi Királyság lakosságának 1%-át alkották kínai bevándorlók 

vagy leszármazottaik. A 19. századra a kínaiak fontos szereplőivé váltak a thai társadalomnak, 

illetve gazdaságnak. A gazdaságban, illetve a politikai életben betöltött fontos szerepük miatt a 

thai társadalom diszkriminálta a kínaiakat, ami a 19. század végén már hivatalos politikává vált. 

Ebből következően a Thaiföldön élő kínaiak mindent megtettek annak érdekében, hogy 

„eltűnjenek” az ellenséges érzelmek kereszttüzéből: felvették a thai állampolgárságot, thaira 

változtatták kínai családneveiket, gyakorivá váltak a vegyes házasságok. 1932-őt követően, 

amikor Thaiföldön katonai diktatúra vette át a hatalmat a kínaiak diszkriminációja tovább 

erősödött. A változás az 1960-as, 1970-es években következett be, amikor Thaiföld áttért az 

exportorientált gazdaságra. Ez a gazdaságpolitika kedvezett a Thaiföldön élő kínaiaknak, akik a 

mezőgazdaságon kívül minden gazdasági szektorban domináns szerepet töltöttek be.
28

 

 

 

4.1. A thaiföldi nemzeti kisebbségvédelem 

 

A hivatalos adatok szerint Thaiföld lakosságának 97%-a thai etnikumú.
29

 Ez az arányszám 

azonban rendkívül félrevezető. Ez Thaiföld politikai berendezkedésével magyarázható, ami 

jelenleg katonai diktatúra. Egy autoriter, elnyomó rendszerre nem a kisebbségek és jogaik 

támogatása jellemző, ahogy ez teljes mértékben igaz Thaiföldre is. 

 

Thaiföld legnépesebb nemzeti kisebbsége a thai-laoszi, 13 millióan élnek Thaiföldön, az ország 

lakosságának 19%-át kitéve. Az etnikai felmérésekben azonban ők nem mint különálló 

nemzetiség jelennek meg, hanem mint thaiok, mivel a thai állam nem ismeri el őket hivatalos, a 

thaitól különböző etnikai csoportként. Thaiföld legnépesebb hivatalos nemzeti kisebbségi 
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csoportját a maláj muszlimok alkotják, másfél milliós lélekszámmal. Annak ellenére, hogy az 

ország hivatalos kisebbségének számítanak, súlyos asszimilációs nyomás nehezedik rájuk, amit 

tetéz a politikai részvétel lehetőségének a hiánya is. Így Thaiföld azon tartományaiban, ahol 

többséget képeznek szeparatista mozgalmak alakultak ki. Közel egymillió ún. felföldi őshonos 

csoport (akha, hmong, karen, lahu, lisu, mein) küzd Thaiföldön a kulturális, illetve gazdasági 

fennmaradásért. Ezen őshonos csoportoknak az élettere folyamatosan szűkül a thai földvásárlások 

következményeként.
30

 

 

Thaiföld második legnépesebb nemzeti kisebbségi csoportja a kínaiaké. Létszámukat azonban 

rendkívül nehéz meghatározni, egyrészt mert a thai állam nem ismeri el őket, mint hivatalos 

kisebbség, másrészt a thai-kínaiak asszimilációs szintje rendkívül magas a vegyesházasságok, 

illetve a diszkrimináció kiküszöbölése miatt felvett thai állampolgárság, illetve thai 

vezetéknevekből kifolyólag. Becslések szerint 9,5 millió kínai és kínai leszármazott élhet ma 

Thaiföldön, akik azonban nem számítanak veszélyeztett nemzeti kisebbségi csoportnak annak 

ellenére sem, hogy az állam nem ismeri el őket kifejezetten.
31

 

 

Thaiföldön tehát lenne kiket védeni, a kérdés, hogy lehet-e és védi-e őket valami. Thaiföld 

csatlakozott az ENSZ-hez,
32

 így az Alapokmányban foglaltak kötelezőek rá vonatkozóan. 

Azonban az ENSZ Alapokmány – ahogy az már korábban említésre került – nem tartalmaz 

konkrétan a kisebbségekre vonatkozó rendelkezéseket, ez ügyben a diszkrimináció tilalmát kell 

kiemelni. Thaiföld 1997-ben csatlakozott a Polgári és politikai jogok nemzetközi 

egyezségokmányához
33

, amelynek kisebbségekre, illetve az egyenlő bánásmód követelményére 

vonatkozó rendelkezései szintén kötelezően Thaiföldre. 

 

Thaiföld esetében a regionális emberi jogi dokumentumok közül először az 1955-ös Bandungi 

Nyilatkozatot kell kiemelni. A Nyilatkozat harmadik témaköre kifejezetten az emberi jogokkal, 

illetve az önrendelkezési joggal foglalkozik. A Nyilatkozat tíz alapelvet fogalmazott meg, melyek 

közül kettő érinti a kisebbségeket: „(1) Az alapvető emberi jogok tiszteletbentartása, az ENSZ 

Alapokmányában kinyilvánított célokkal és elvekkel összhangban. […] (3) Valamennyi 

emberfajta és valamennyi – nagy vagy kis – nemzet egyenlőségének elismerése”.
34

 Az Emberi 

Jogok Ázsiai Kartája is külön szót érdemel annak ellenére, hogy „csak” egy népi kartáról van szó, 

hiszen pont ebben rejlik az ereje. Egy alulról érkező kezdeményezésről van szó, ami széleskörűen 

rögzíti az emberi jogokat Ázsiában, azonban csak egy nyilatkozat erejével bír.
35

 Szót érdemel 
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még ezeken kívül a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) Emberi Jogi Nyilatkozata, 

amely szintén nem bír jogi kötőerővel, azonban jelzi a fejlődést a régióban.
36

 

 

Thaiföld jelenlegi alkotmánya 2016 óta hatályos. A 2015-ös katonai puccs óta gyakorlatilag egy 

katonák által vezetett diktatúráról beszélhetünk Thaiföldön. Az új alkotmány az új rezsim 

hatalmának konszolidálását hivatott. Az alkotmány elfogadása népszavazással történt, ahol a 

maláj muszlimok által lakott régiók az alkotmány ellen szavaztak. Ezt követően az alkotmány 

hatálybalépése tovább szította a már amúgy is feszült helyzetet, tovább erősödtek a maláj 

muszlimok szeparatista törekvései.
37

 

 

A thai alkotmány 4. szakasza kimondja, hogy védelmezni kell az emberi méltóságot, jogokat, 

szabadságokat, illetve egyenlőséget. Ugyanakkor a jogalkotó még hozzáteszi, hogy az 

alkotmánynak egyforma jogvédelmet kell biztosítania a thai embereknek. A szakasz második 

mondata kérdésessé teszi azt, hogy az előtte megfogalmazottak kiknek az esetében védelmezendő 

az alkotmány alapján. Az alkotmány III. fejezete a Thai emberek jogai és szabadságai címet 

viseli. Az ebben a fejezetben található 27. szakasz úgy fogalmaz, hogy minden ember egyenlő a 

törvény előtt. Itt ismételten felmerül a kérdés, hogy mit ért az alkotmány „minden ember” alatt: 

csak a thai nemzetiségűeket, vagy ténylegesen mindenkit. Az alkotmány 70. szakasza rendelkezik 

az etnikai csoportok védelméről Thaiföldön. Itt fontos azonban kiemelni a korábban már 

említetteket, azaz, hogy nem minden nemzeti kisebbséget ismer el Thaiföld, így rájuk nem is 

vonatkozhat az alkotmányos védelem.
38

 

 

Összefoglalva, Thaiföldet is érinti a nemzeti kisebbségek problémaköre, amit nem „európai” 

módra kíván megoldani, azaz kisebbségi jogok biztosításával, hanem inkább az elnyomás 

eszközét veti be, az asszimilációt próbálja előtérbe helyezni. A thai vezetés gondolkodhat úgy is 

az asszimiláció nyomásáról, mint már egy korábban bevált „jó gyakorlatról”. Pont a vizsgált 

etnikai csoport, a kínaiak esetében „járt sikerrel” a megfélemlítő-kampány. 

 

A 20. század elején, miután a Kínai Birodalom összeomlott a thai vezetés súlyos diszkriminációs 

intézkedésekkel (bezáratták a kínai iskolákat, a kínaiakat eltiltották egyes foglalkozások 

gyakorlásától) sújtotta a területén élő kínaiakat. Itt fontos megjegyezni azt, hogy mennyire fontos 

az anyaország védelme egy nemzeti kisebbség esetében: amint eltűnt Kína fenyegető ereje, abban 

a pillanatban próbálták meg a thaiok eltüntetni a kínai kisebbségüket. Másrészt a kínaiak thai 

elnyomásában közrejátszott az a félelem is, hogy a kínai forradalom tüze átterjedhet majd 

Thaiföldre is az ott élő kínaiakon keresztül. A kínai közösség évszázadokon keresztül dominálta a 

belföldi kereskedelmet, illetve a királyi kereskedelmi monopólium ügynökeiként dolgoztak. 

Azonban az európai befolyás növekedésével párhuzamosan a kínai vállalkozók két megvetett 

szakmában kaptak domináns pozíciót: az ópiumkereskedelemben, illetve az adószedésben. Ezt 
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tetézte még az 1905-öt követő gazdasági recesszió, amiért a thai lakosság a kínai molnárokat, 

illetve a rizskereskedelem kínai közvetítőit hibáztatták. A thai társadalom kínai-ellenességét 

tovább tetézte a folyamatosan növekvő kínai bevándorlás az országba. Annak érdekében, hogy a 

kínaiak elkerüljék a thai kirekesztést, a Thaiföldön élő kínaiak megpróbálták elrejteni 

kínaiságukat, így nagy részük megváltoztatta a vezetéknevét, megnövekedett vegyesházasságok 

száma, illetve felvették a thai állampolgárságot. Ennek következtében a Thaiföldön élő kínaiak 

esetében rendkívül magas asszimilációs szintről beszélhetünk.
39

 

 

 

4.2. Kína diaszpóra-politikája 

 

Annak ellenére, hogy a kínai etnikumúak döntő többsége az anyaország területén él, mégis 

jelentős számú honi területen kívüli kínai csoportról, diaszpóráról beszélhetünk. A kínai 

diaszpóra lélekszáma 40 millió
40

 körül mozog. Nehéz pontos számot mondani egyrészt az 

irreguláris vándorlások miatt, másrészt az asszimilációs foktól függően nehéz megállapítani a 

kínai származást. Tömeges kínai kivándorlásról a 19. századtól kezdődően beszélhetünk, ekkor 

alakultak ki Kína mai diaszpórái.
41

 A legnépesebb kínai diaszpóra ma Thaiföldön él, a becslések 

szerint 9,5 millióan.
42

 A kínai diaszpóra szempontjából következő kiemelendő ország Malajzia. 

Az ország legnépesebb nemzeti kisebbsége a kínaiaké, megközelítőleg 7,4 milliós lélekszámmal. 

Fontos azonban kiemelni, hogy Malajzia lakossága rendkívül heterogén, ahol a maláj etnikumúak 

lélekszáma csupán az összlakosság felét teszi ki. Ennek ellenére a maláj vezetés hosszú 

évtizedekig a maláj etnikumúakat privilegizálta a kínaiakkal és indiaiakkal szemben, ami 

azonban mára már megváltozott. A jelenleg kormányzó Barisan Nasional egy olyan koalíciós 

párt, ami egyrészt hangsúlyozza a különböző etnikumok közötti együttműködést, másrészt maga 

a koalíció tagjai is etnikai alapú pártokból tevődnek össze.
43

 Nagy Britanniában a kínaiak 

alkotják a harmadik országból érkező legnépesebb bevándorló csoportot, azonban itt is csak 

becsült számokkal találkozhatunk az irreguláris migráció miatt. A 2011-es népszámlálási adatok 

szerint körülbelül 400.000 kínai él Nagy Britanniában, azonban a kutatók szerint a hivatalos 

adatok kétszerese a valósabb.
44

 Az utolsó kiemelendő ország Szingapúr, ahol egy bevándorló 

csoport, a kínai adja a lakosság 75%-át.
45

 

 

A Csing-dinasztia hatalomra kerülését követően (1636) megtiltották az országból való 

kivándorlást, így, ha mégis elhagyta valaki az országot, azt illegálisan tette. Ezért a birodalmi 

vezetés nem foglalkozott különösképpen az anyaországon kívül élőkkel. 1860-ban legalizálták a 

kivándorlást, amikor felismerték, hogy a külföldön élő kínaiak hozzájárulhatnak az ország 
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modernizálásához. 1955-1978 között a kommunista rendszer miatt megszakadt a külhoniakkal 

való szoros kapcsolattartás. 1978-ban azonban újabb paradigmaváltás következett be, amikor 

visszaértek a külhoniakkal való szoros kapcsolattartás politikájához.
46

 

 

A kínaiak széleskörű terminológiát alakítottak ki a diaszpóra tekintetében. Diaszpóra-

politikájukban négy csoportja osztják a diaszpórában élőket, vagy a hozzájuk kapcsolódó 

személyeket. Az első a huaqiao, aki kínai állampolgárként született a honi területeken, majd 

kivándorolt. Azaz a huaqiao gyakorlatilag az első generációs vándorokat jelenti. A második a 

huayi vagy huaeren egy sokkal szélesebb kategória, ami a kínai származásúakat, a huaqiao 

leszármazottait jelöli. A huayik már nem feltétlenül kínai állampolgárok. A harmadik elhatárolt 

csoport a haiqui. Ők azon hazatértek, akik kínai állampolgársággal rendelkeznek. A negyedik és 

egyben utolsó szakkifejezés a qiaojuan. Ők a hatértek, vagy a külföldön élők családtagjai, akik a 

honi területeken élnek.
47

 

 

1978-ban, a paradigmaváltás megerősítéseként, állították fel a Honi Területen Kívüli Kínaiak 

Ügyeinek Hivatalát, aminek két fő feladata volt. Egyrészt a honi területen kívüli kínaiakkal való 

kapcsolatfelvétel, másrészt a hazatértekkel való kapcsolattartás. Jogelődjét még 1949-ben hozták 

létre, illetve 2018-ban bejelentették, hogy a Hivatal beolvad a Kommunista Párt Egyesült 

Frontmunkás Osztályába.
48

 

 

A kutatás talán legfontosabb kérdése az, hogy miért fontos Kína számára a diaszpórájával való 

kapcsolattartás, illetve miért osztotta négyfelé azt. A Nyíri Pállal folytatott interjú egyértelmű 

válaszokat adott. 1978 után a kínai vezetés célja a külföldi kínaiak tőkéjének az anyaországba 

vonzása volt. Ennek érdekében a vezetés plusz juttatásokat biztosított az otthonmaradt 

családtagok számára, innen vezethető le a qiaojuan megjelenése a diaszpóra-politikában. Az 

1990-es években külpolitikai prioritásként fogalmazta meg Kína a külföldön élő kínaiak 

hazacsábítását, gazdasági előnyök, fejlődés reményében. Ennek érdekében, a diákok 

visszacsábításának céljával, ebben az időszakban egyrészt egyetemi felvételi prioritássá vált az, 

ha valaki hazatért volt, másrészt speciális innovációs parkokat hoztak létre. Az informális 

kezdeményeket is fontos kiemelni: Kínában már csak azért magasabb státuszt kaphat(ott) valaki, 

aki csak annyit tett, hogy külföldön élt. 

 

Összefoglalva, Kína azt várja minden kínaitól, éljen bárhol, hogy szolgálják a hazát. A honi 

területen kívül élő kínaiak esetében a haza szolgálatának tárháza széles skálán mozog a 

hazautalásoktól kezdve, a honi területen való befektetésen keresztül, egészen a kémkedésig. A 

titkosszolgálati tevékenységet rendkívül nehéz mérni, erről gyakorlatilag csak feltételezései 

lehetnek a kutatónak. A hazautalások tekintetében azonban már konkrét adatok állnak a 

rendelkezésünkre. 2017-ben az összes Kínába irányuló hazautalás értéke 46 171 millió USD volt. 

Ennek legnagyobb hányadát az USA-ból indították (16 141 millió USD). Thaiföld 11. a Kínába 
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irányuló hazautalások országainak listáján. 2017-ben a World Bank adatai alapján 855 millió 

USD-t utaltak a Thaiföldön élő kínaiak Kínába, amely az összes hazautalások 1,8%-át jelenti.
49

 

 

 

5. Konklúzió 
 

Kenneth Roth, a Human Rights Watch ügyvezető igazgatója a 2019-es Világjelentésben egy 

kettős érzületű képet rajzolt fel az emberi jogokkal kapcsolatban a 21. század világában. 

Egyrészt, az autokrácia terjeszkedésének következtében az emberi jogok sötét napjairól beszél. 

Másrészt, azonban, pont, hogy az autokrata elnyomók termelik ki azokat a személyeket, 

csoportokat, akik folyamatosan harcolnak az emberek jogaiért a világ minden pontján.
50

 

 

A kisebbségek és jogaik terén érdemes áttekinteni azt a térképet, amit a Minority Rights Group 

készített és amelynek célja annak bemutatása, hogy az egyes országokban mekkora veszélyben 

vannak a kisebbségek, mekkora az esélye a népírtásnak vagy a tömegmészárlásnak. A Peoples 

Under Threat térképére
51

 tekintve felmerülhet az a kérdés, hogy az emberi jogok egy nyugati 

találmány-e vagy sem. Hiszen az emberi jogok sérelmével leginkább érintett országok az afrikai, 

illetve az ázsiai kontinensen találhatók. Az európaitól eltérő hagyományokkal, 

gondolkodásmóddal rendelkeznek: rájuk lehet-e „erőltetni” az emberi jogokat? Fontos azonban 

hangsúlyozni, hogy az emberi jogok univerzalitása jelentheti a megalapozás univerzalitását is. 

Azaz, az emberi jogok azokat is megilletik, akik nem értenek velük egyet, abban az esetben, ha a 

megalapozás helyes. Az emberi jogok tiszteletben tartása mindig lehetséges.
52

 

 

Arról sem szabad megfeledkezni, hogy egy nemzeti kisebbség lényegéből eredően mindig is 

hátrányosabb helyzetben lesz a többségi társadalom tagjaihoz képest. Ebből kifolyólag – 

véleményem szerint – a jogegyenlőség biztosítása nem elégséges az esetükben. Az 

esélyegyenlőség elérése érdekében így szükséges az önálló kisebbségi jogok bevezetése. Az 

emberi jogok között nem lehetséges értékalapon rangsort felállítani, azonban az emberi élethez, 

illetve méltósághoz való jog minden más jogot megelőz. Nem beszélhetünk azonban arról, hogy e 

primus inter pares jog a világ minden országában érvényesülne, így szembe kell nézni azzal a 

ténnyel, hogy a kisebbségi jogok globális meghonosítása egy rendkívül nehéz, hosszadalmas 

feladat. 

 

Ázsia minden országában találhatunk kisebbségeket, illetve Ázsia csaknem minden országa küzd 

valamilyen szintű nemzeti szeparatista törekvéssel. Ázsiában a kisebbségek védelmének, 

kisebbségi jogok biztosításának egyáltalán nincsenek hagyományai, sőt a kisebbségek generálta 

problémákat az elnyomás eszközével próbálják meg orvosolni. Vagy éppen az elnyomás 

generálja a kisebbségi problémákat? Az emberi jogok gondolatrendszerének meghonosodása meg 

tudná oldani az etnikai feszültségeket? Mikor kerülhet előtérbe a népek önrendelkezési joga? 
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