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Abstract. L’Estonie est souvent critiquée pour son traitement appliqué à
sa communauté russophone et louée pour sa loi de l’autonomie culturelle
des minorités. Par-delà de cet paradoxe, le présent article montre qu’il
s’agit en réalité là de deux questions bien différentes. La „minorité“ russe
dont parle la presse est pour l’essentiel composée de noncitoyens et l’enjeu
est précisément l’intégration de ces apatrides au corps de citoyens. La loi
sur les minorités s’applique aux citoyens estoniens revendiquant une
identité différenciée différente de celle de la majorité. La contradiction
n’est donc qu’apparente.

Republica Estonia este adesea citatã în presã în materie de tratament rezervat
acordat ne-cetãþenilor de când, reînnodând cu independenþa în 1991, odatã Tal-
linn-ul a gãsit de cuviinþã sã nu confere în mod automat cetãþenia decât cetãþe-
nilor republicii de dinainte de rãzboi ºi descendenþilor acestora1, lãsând fãrã
cetãþenie mai multe sute de mii de rusofoni veniþi în timpul perioadei sovietice.
Simultan, lucrãrile de specialitate laudã Tallinn-ul pentru excelenþa ºi genero-

zitatea legii sale privitoare la minoritãþi2.
Prezentul articol are ca obiect studierea problemei ce vizeazã aceastã apa-

rentã contradicþie. Pentru a vedea mai clar cum stau lucrurile este important sã
examinãm, în primul rând, comunitãþile minoritare ale Estoniei.

Comunitãþile etnice din Estonia de azi

Potrivit practicii Tallinn-ului nu sunt consideraþi minoritari decât indivizii
rezidenþi în þarã ºi deþinãtori ai cetãþeniei þãrii. Aceastã concepþie care, în cursul
ultimilor zece ani, a opus adesea Tallinn-ul „ruºilor“ ºi organizaþiilor umanitare
occidentale este oricum consideratã drept esenþialã de cãtre autoritãþile de la
Tallinn. În survolarea diferitelor comunitãþi, care va urma, nu vom þine întot-
deauna cont de acest criteriu ºi vom lua în considerare ansamblul rezidenþilor
etnic diferenþiaþi.
————————
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Seþii

Seþii reprezintã astãzi o comunitate micã, în jur3 de 10.000 de indivizi din
estul þãrii, a cãror origine se situeazã pe actualul teritoriu ºi care sunt, încã din
secolul al XIII-lea, de religie ortodoxã.
Trãind la sud de lacul Peïpous, ºi practicând iniþial un dialect fino-ugric sud-

estonian particular, ei sunt astãzi majoritar rusofoni ºi de religie ortodoxã4.
Setumaa (Þara Seþilor) sau Petserimaa, de la numele oraºului Petseri (astãzi

Petahori în Rusia) ºi de la marea sa mânãstire ortodoxã, acoperã o suprafaþã de
2.000 km2 care sub regimul Rusiei imperiale aparþinea provinciei Pshov5. În
timpul primei independenþe (1918–1940), aceastã regiune ºi vecinãtãþile ei
orientale, care, în baza tratatului de pace de la Tartu cu URSS, îi reveniserã Es-
toniei, era populat cu douã treimi ruºi ºi o treime estonieni. Cea mai mare parte
dintre aceºtia din urmã — 14.961 la recesãmântul din 1943 — erau seþi. Atunci
a apãrut o intelighenþie setã occidentalizatã ºi conºtientã de valoarea ºi moºte-
nirea sa culturalã.
În momentul anexãrii la Republica Federativã a Rusiei în perioada sovieticã,

regiunea populatã cu seþi se afla la frontiera esto-rusã (5.000 de indivizi în Rusia,
un pic mai puþini în Estonia). Dupã revenirea independenþei, frontiera a devenit
progresiv etanºã ºi vizele au devenit necesare pentru a o trece6.
Contrar situaþiei de dinainte de rãzboi, seþii deþin azi un loc important în ima-

ginarul naþional estonian în mãsura în care, izolaþi de restul þãrii, se estimeazã cã
ei au conservat numeroase trãsãturi ale vechii culturi estoniene.

Ruºii, grupul alogen dominant

Importanta comunitate rusã din Estonia (în jur de 350.000 de indivizi) se aflã
departe de a fi omogenã. Pe lângã clivajele sociologice sau culturale trebuie de
asemenea sã se facã o diferenþã în materie de vechime. Din numãrul de cetãþeni
originari din Estonia, restauratã în 1990, se evaluau în aceste condiþii circa
40.000 ruºi. De atunci, un numãr ºi mai mare de alþi ruºi (în jur de 134.000) ve-
niþi (sau nãscuþi) în epoca sovieticã în þarã au obþinut cetãþenia. Ansamblul ruºi-
lor cetãþeni estonieni aparþine de ceea ce autoritãþile estoniene considerã drept o
minoritate rusã a þãrii.
Aproximativ 100.000 de ruºi, în cea mai mare parte de vârstã înaintatã ºi fãrã

niciun ataºament particular faþã de þarã dacã aceasta nu este locul lor de naºtere,
au adoptat cetãþenia Federaþiei Ruse ºi trãiesc în Estonia ca rezidenþi strãini. În
fine, cum s-a vãzut, locuiesc 150.000 apatrizi de origine rusã. Aceºtia sunt ade-
sea puþin ºcoliþi ºi în marea lor majoritate nu cunosc estoniana. În total, în iunie
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5 În 1897, la recensãmânt erau 14.000 de seþi. A se vedea în aceastã privinþã Indrek Yääts, pp. 130.
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2005, 82,4% dintre rezidenþi aveau cetãþenie estonianã (spre deosebire de 68%
în 1992).
Repartiþia geograficã a comunitãþilor ruse este revelatoare pentru istoria

acestor populaþii. Notãm mai întâi o concentraþie masivã a populaþiei în capitala
Tallinn (47%) din raþiuni politice, administrative ºi profesionale. Dupã aceea,
regiunile apropiate de Rusia, industrializate în era sovieticã, sunt considerabil
ruse. În fine, vechile baze militare precum Paldiski ºi Sillamäe rãmân, în ciuda
plecãrii militarilor, puncte solide ale implantãrii ruse. Trebuie în fine sã men-
þionãm porturile în care se concentreazã numeroºi lucrãtori ruºi.
Aceste aglomerãri continuã sã trãiascã în rusã, sã citeascã ºi sã asculte presa

rusã, în cazul tinerilor, sã studieze în rusã. Absenþa contactului cu lumea esto-
nianã face problematicã integrarea lor, în pofida progreselor reale din cursul
acestor ultimi ani.

Ucrainieni ºi belaruºi: ascunºi dupã ruºi

În numãr de aproximativ 40.000, ucrainienii sunt cel mai adesea asimilaþi ru-
ºilor, iar majoritatea dintre ei ignorã ucraineana. ªi totuºi, pe mãsurã ce aminti-
rea URSS-ului se îndepãrteazã în trecut ºi statul ucrainean se consolideazã7,
anumiþi ucrainieni (mai ales cei originari din estul þãrii) îºi revendicã din ce în
ce mai mult o identitate diferitã ºi, în anumite privinþe, mai occidentalã. În mod
natural, autoritãþile favorizeazã aceastã luare de distanþã în raport cu modelul rus
ºi, cu atât mai mult, cu cel sovietic.
Belaruºii, în numãr 30.000, rãmân cel mai adesea foarte apropiaþi de ruºi în

materie lingvisticã (belarusa este puþin practicatã, cultural ºi sociologic). Puþin
ataºaþi la statul lor de origine, care de altfel nu pare câtuºi de puþin sã se intere-
seze de ei, au în general aceleaºi amintiri ºi aceleaºi preocupãri ca ºi ruºii. La ei
nu poate fi vorba de militantism identitar sau naþional.
Ucrainienii ºi belaruºii trãiesc în principal în regiunile Tallinn ºi în nord-estul

þãrii.

Ingrienii: verii fino-ugricilor

Ingrienii sunt un popor fino-ugric al cãrui teritoriu istoric se situa în Golful
Finlandei, între Carelia ºi Estonia. Sunt asimilaþi adesea în Estonia, finicilor. Im-
plantarea rusã în regiunea Sankt-Petersburgului le-a bulversat locuirea tradiþio-
nalã.
În Uniunea Sovieticã, colectivizarea din anii ’20 ºi lichidarea instituþiilor cul-

turale existente a cauzat mai târziu o loviturã teribilã pentru aceastã comunitate.
Începând din 1928, au intervenit deportãri în masã. Acestea au continuat pânã la
cel de-al doilea rãzboi mondial. În timpul conflictului, Ingria s-a trezit tãiatã în
douã de front timp de trei ani ºi, în consecinþã, devastatã de combatanþi. Nume-
roºi ingrieni ºi-au gãsit atunci refugiul în Estonia. În 1944, 60.000 de ingrieni au
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fost transportaþi cãtre Finlanda prin Estonia. În virtutea tratatului de pace so-
vieto-finlandez, aceºtia din urmã au fost apoi repatriaþi ca cetãþeni sovietici ºi in-
stalaþi departe de patria lor. Dupã 1956, supravieþuitorii au fost în sfârºit auto-
rizaþi sã intre în regiune, dar nu întotdeauna în Ingria. Unii s-au stabilit în Esto-
nia. Cãtre sfârºitul anilor ’50 ºi în timpul anilor ’60, odatã cu destinderea, numã-
rul de ingrieni reîncepe sã creascã.Apoi, în anii 1980, declinul reîncepe. În 1989,
statisticile oficiale recenzeazã 28.000 de ingrieni. Pentru cei din Estonia, se
estimeazã cã 4.000 de ingrieni au pãrãsit þara dupã 1989 cu destinaþia Finlanda,
care le-a recunoscut un „drept la reîntoarcere“. Ceilalþi, în numãr de 12.000, sunt
concentraþi astãzi în patru districte din estul þãrii. Limba lor vernacularã este
60% estonianã ºi trei sferturi dintre ei sunt luterani.

Evreii: o comunitate de talie modestã ...

Astãzi mica comunitate evreiascã — în jur de 3.000 de suflete8 — foarte inte-
gratã, dacã nu chiar asimilatã, se împarte în douã grupuri distincte: evreii esto-
nieni, vechi rezidenþi ai þãrii, vorbind limba naþionalã, obiºnuiþi cu democraþia ºi
considerându-se drept estonieni în întregime (în jur de o treime din total) ºi
evreii ruºi veniþi din URSS dupã 1945. Aceºtia din urmã împãrtãºesc modul de
viaþã ºi punctul de vedere al ruºilor de imigraþie recentã.
În Estonia, în viaþa cotidianã, rare sunt expresiile antisemitismului ºi în an-

samblul comunitãþii trãiesc paºnic9.
Comunitatea evreiascã dispune de un anumit numãr de structuri religioase ºi

culturale cu caracter asociativ.
În materie de ºcoli, prima ºcoalã minoritarã recuperatã la Tallinn chiar înainte

de independenþã a fost o ºcoalã evreiascã. În 1999, circa 260 de elevi frecventau
cele 12 clase ale sale.
În total, se evalueazã opt grupuri etnice reprezentând mai mult de 3.000 de

indivizi (posibili beneficiari ai legii privind autonomia culturalã, despre care va
fi vorba aici) ºi 13 grupuri de mai mult de 1.000 de membri.
Sã examinãm acum aceastã faimoasã lege privind autonomia culturalã, fãrã a

uita cã aceasta funcþioneazã într-un context legislativ care comportã în special
textele asupra cetãþeniei, cele asupra strãinilor, cele asupra limbii naþionale ºi în-
tregul arsenal instaurat la sfârºitul anilor 1990 pentru a amplasa Programul na-
þional de integrare a noncetãþenilor pe care îl lãsãm la o parte aici.
Se cuvine mai întâi sã examinãm originile istorice ale textului actual.

Statutul minoritãþilor între cele douã rãzboaie

La începutul secolului XX, independenþa nefiind de actualitate, patrioþii esto-
nieni erau favorabili conceptului de autonomie culturalã în general ºi în particu-
lar pentru poporul lor. Atunci când, cãtre sfârºitul primului rãzboi mondial, in-
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dependenþa apãrea posibilã, cea mai mare parte dintre cei care ºi-au schimbat
atitudinea pentru a deveni independentiºti ºi partizanii autonomiei au fost mai
ales germanii. În Adunarea Constituþionalã însãrcinatã sã punã la punct struc-
turile noului stat, din 120 de delegaþi, patru reprezentau minoritãþile, dintre care
trei erau germani.
Manifestul proclamând independenþa estonianã în 1918, fondat pe conceptul

de stat naþional estonian, menþiona, în bunã logicã democraticã, autonomia cul-
turalã pentru toate minoritãþile etnice ale þãrii10. Este logic, în aceste condiþii, ca
actul constituþional din 15 iunie 192011 sã prevadã garanþii pentru minoritãþi.
Acestea erau formulate dupã cum urmeazã:
Articolul 6: „Toþi cetãþenii republicii sunt egali în faþa legii. Naºterea, confe-

siunea, sexul, situaþia socialã, naþionalitatea nu pot fonda nici privilegii, nici in-
ferioritate legalã“.
Articolul 11: „Libertatea religioasã ºi a conºtiinþei este recunoscutã. Nimeni

nu poate fi constrâns sã practice un cult, sã facã parte dintr-o confesiune, nici sã
suporte vreo sarcinã publicã în interesul unei organizaþii confesionale“.
„Orice cetãþean estonian12 poate practica în mod liber religia care îi place, cu

condiþia ca acesta sã nu intre în contradicþie cu ordinea ºi morala publice“. Con-
stituþia asigurã de asemenea tuturor minoritãþilor (articolul 12) dreptul la un în-
vãþãmânt în limba maternã precum ºi, pentru germani, ruºi ºi suedezi, posibi-
litatea de comunicare în limba lor cu autoritãþile centrale ale statului (art. 23).
Problema schimburilor cu administraþiile locale ºi tribunalele este expediatã la
textele de aplicaþie (art. 23) cu excepþia regiunilor în care aceste populaþii sunt
majoritare ºi unde aceastã posibilitate este de drept (art. 22).
Articolul 21 al Constituþiei prevede cã, în mãsura în care aceasta nu contra-

vine intereselor statului, minoritãþile ar avea dreptul de a înfiinþa instituþii comu-
nitare private.
Privitor la cultura proprie minoritãþilor, din acest text rezultã cã aceasta va fi

garantatã printr-o lege particularã asupra autonomiei culturale.

Legea din 1925 privitoare
la autonomia intelectualã a minoritãþilor

I-a revenit Tallinn-ului sã redacteze un text asupra autonomiei minoritãþilor.
Autoritãþile nu manifestau nicun fel de presiune în aceastã privinþã. Tentativa de
puci comunist din 1924, arãtând urgenþa unei „consolidãri naþionale“, i-a decis
sã facã pasul. Juristul germano-balt Werner Hasselblatt, expert recunoscut pe
plan internaþional în materie de minoritãþi, s-a angajat pentru partea esenþialã ba-
zându-se în special pe „Proiectul unui tratat internaþional pentru protecþia mino-
ritãþilor naþionale“ elaborat de juristul vienez Rudolf Laun în vederea Confe-
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rinþei de Pace de la Paris. El a beneficiat în aceastã privinþã de asistenþa ºi sfatu-
rile profesorului (rus) de economie Mihail Kurcnskii (D. Smith, 1457). Aceastã
lege, inspiratã în liniile sale mari din proiectul austro-marxist ºi bundist, ºi con-
form cu angajamentele internaþionale ale þãrii, va fi elaboratã, votatã13 ºi pusã în
vigoare.
În termenii „legii asupra autonomiei culturale a minoritãþilor naþionale“ din 5

februarie 1925 sunt considerate drept minoritãþi având dreptul la autonomie,
naþionalitãþile germane, ruse ºi suedeze ºi, într-o manierã mai generalã, orice
grup etnic cuprinzând 3.000 membri (§ 8), aceastã cifrã fiind reþinutã pentru a
permite micii comunitãþi evreieºti (3.045 membri) sã beneficieze de ea. Aparte-
nenþa la un grup minoritar este voluntarã ºi înscrierea în registrul naþional cores-
pondent poate fi efectuatã de orice cetãþean de la vârsta de 18 ani (§ 9). Sub re-
zerva aprobãrii guvernamentale, instituþiile autonome ale unei minoritãþi naþio-
nale erau abilitate sã ia „decretele reglementare“ drept obligatorii pentru toþi
membrii grupului (§ 3) astfel încât sã ridice impozitele comunitare. Statul parti-
cipa în mod egal chiar la finanþarea sistemului. Conform legii, minoritãþile be-
neficiau de instrucþie în limba lor maternã ºi de instituþii culturale14 proprii15.
Organizarea sistemului autonomiei personale era piramidalã. La bazã se aflau

administraþiile locale ºi la vârf (adicã la Tallinn) stãtea un Consiliu Cultural, ales
pentru trei ani, care dirija administraþia culturalã ºi în particular numea o admi-
nistraþie culturalã dotatã cu un preºedinte. Sarcina lor era organizarea, gestio-
narea ºi supravegherea sistemului ºcolar ºi a diverselor activitãþi comunitare.
Administraþia centralã era divizatã în cinci departamente: ºcoli, culturi, tineret ºi
sport, finanþe ºi cadastru. Instituþia dreptului public era abilitatã sã dea ordonanþe
în domeniile resortului respectiv, primea contribuþiile obligatorii ale statului ºi
ridica impozitele comunitare.
Totul intra în vigoare pe 3 martie 1925 ºi sistemul a fost pus în funcþiune

foarte rapid. El a funcþionat de-a lungul mai multor ani, spre satisfacþia a trei
grupuri (german, evreu ºi suedez) care ajunseserã sã punã în aplicare instituþiile
comunitare adaptate16. În pofida numeroaselor tentative, ruºii, prea eterogeni ºi
puþin organizaþi, dar suficient de concentraþi geografic pentru a nu avea real-
mente nevoie de el, nu au adoptat niciodatã sistemul ºi s-au mulþumit cu o auto-
nomie comunalã (D.J. Smith: 461, s.).

Limitele sistemului

Foarte rapid, mecanismul autonomiei culturale, în general foarte apreciat, a
fost totuºi confruntat cu un anumit numãr de critici17.
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Prima remarcã negativã formulatã ºi despre care nu a fost vorba decât într-o
„Lege cadru“ — rãmânea prea vagã în privinþa conþinutului textelor de aplicare.
De altfel, preocupaþi de administrarea unei populaþii îmbãtrânite, unii respon-
sabili germani au denunþat absenþa unui sistem comunitar de securitate socialã.
Din partea estonienilor, în replicã, s-a criticat aspru veritabilul „stat în stat“ pe
care îl reprezenta autonomia ºcolarã a minoritãþilor. În ceea ce priveºte practica
de zi cu zi a funcþionãrii sistemului, criticile au fost nu mai puþin vii. Dintre
acestea, se pot cita:
— faptul cã Consiliile Culturale puteau fi suprimate în orice moment de Gu-

vern printr-o singurã trãsãturã de condei ºi cã erau de fapt „controlate“ de Minis-
terul de Interne.
— estonienii, acolo unde erau în situaþie de minoritãþi, puteau sã-ºi obþinã în

mod direct autonomie faþã de puterile publice, fãrã a trebui sã se preocupe ei
înºiºi de punerea în aplicare a acesteia.
Sistemul nu oferea nicio garanþie internaþionalã ºi, cu fiecare reînnoire a

legislaturii, noul parlament avea, cel puþin în teorie, puterea de-a o anula.
În fapt, în pofida acestor critici, dispozitivul se aplica foarte corect ºi era în

mod constant dat ca model de SDN.
Dupã ce a funcþionat 15 ani, sistemul a încetat la 1 ianuarie 1940 pentru ger-

mani ºi un pic mai târziu pentru evrei, prin dispariþia comunitãþilor corespunzã-
toare. La capãtul a 50 de ani de uitare, legea din 1925 iese la luminã odatã cu re-
naºterea Statului Suveran Estonia în 1991. Reluarea legii din 1925 apãrea încã de
la origine ca un elevat element simbolic al restituirii legitimitãþii naþionale a þãrii.

Astãzi: statutul minoritãþilor naþionale

În Estonia de astãzi, mai mult de 30% dintre rezidenþi nu sunt titulari (adicã
etnic estonieni) ºi printre aceºtia, majoritatea nu deþin cetãþenia estonianã (20%),
fie cã sunt (încã?) apatrizi, fie cã, precum mai mult de 100.000 dintre ei, au ales
cetãþenia unui alt stat (în general, Rusia). Printre aceºti minoritari, numai aceia
care sunt deþinãtori ai cetãþeniei estoniene pot beneficia de statutul particular al
resortisanþilor unei minoritãþi naþionale (articolul 1 al legii de mai jos).
Beneficiul acestei legislaþii care conferã personalitate juridicã minoritãþilor ºi

permite membrilor lor sã se bucure de o autonomie culturalã personalã „extrate-
ritorialã“ este deci — primul paradox — rezervat unei mici pãrþi numai din
populaþia þãrii18. Trebuie totuºi observat cã ritmul cetãþenilor minoritari creºte în
ritmul naturalizãrilor, care progreseazã astãzi într-un ritm suficient de satisfã-
cãtor. Între 1992 ºi 2000, 115.000 persoane au primit astfel cetãþenie estonianã.
Pe de altã parte (articolul 6 al legii), este interesant de notat cã nimic nu-i îm-
piedicã pe necetãþeni sã participe la activitãþile organizate de „minoritãþile naþio-
nale“, ei sunt numai lipsiþi de dreptul de vot.
Dar paradoxul nu se opreºte aici, acest statut, din care toþi experþii au fãcut

un model dupã exemplul legii ungureºti din 1991, a rãmas astãzi literã moratã.
Vom vedea mai departe de ce.
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Dispoziþiile legii asupra autonomiei

Regãsind independenþa în 2001, Tallinn a dorit sã reînnoiascã o legislaþie19
care, în epocã, i-a conferit valoarea unei flotante reputaþii internaþionale20.
Aceastã nouã lege se inspirã direct din aceea din 1925, mijlocitã de anumite
adaptãri dictate de trecerea timpului.
Primul articol defineºte ca aparþinând unei minoritãþi culturale cetãþenii

Estoniei care:
— rezideazã în Estonia;
— menþin legãturi solide ºi durabile cu aceastã þarã;
— doresc sã-ºi pãstreze identitatea, regiunea sau tradiþiile lor culturale.
Scopul principal al legii este de a permite minoritãþilor sã beneficieze în

practicã de drepturi culturale înscrise în Constituþie21 prin intermediul unui sis-
tem de autonomie culturalã. Acest text este în principiu susceptibil de aplicare mi-
noritãþilor germanã, rusã, suedezã ºi evreiascã (dar nu romilor22, care nu sunt su-
ficient de numeroºi!) ºi oricãrui alt grup de mai mult de 3.000 de persoane (art. 2).
O incertitudine planeazã aici, asupra unui punct esenþial, naþiunea de „legã-

turi durabile“. Cine menþine legãturile: indivizii sau grupurile? ªi ce vrea sã
spunã aici durabil? Durabilitatea pentru un grup se calculeazã în secole, pentru
un individ, în decenii ºi aceasta poate schimba totul! Contrar interpretãrilor do-
minante, formularea articolului ca ºi caracterul global „individualist“ al textului
par a trebui sã facã sã prevaleze ideea de legãturi individuale. Dezbaterea rã-
mâne cu toate acestea deschisã. Legea stipuleazã apoi dreptul pentru fiecare mi-
noritar sã-ºi prezerveze identitatea ºi sancþioneazã atentatele la aceasta ºi în spe-
cial asimilarea forþatã (art. 3).
În temeiul articolului 4, membrii minoritãþilor naþionale beneficiazã de un

anumit numãr de drepturi pozitive ºi aceasta mai ales în materie de autoorga-
nizare comunitarã. Utilizarea publicã a limbii minoritare este autorizatã în limi-
tele impuse de legea asupra limbii.
Printre principalele obiective ale legii, articolul 5 menþioneazã organizarea

educaþiei în limba minoritarã ºi mai general gestiunea vieþii culturale a mino-
ritãþii.

Instituþiile autonomiei culturale

Articolul 2 al legii defineºte ceea ce trebuie înþeles prin autonomie culturalã:
este vorba despre „dreptul indivizilor aparþinând unei minoritãþi naþionale de a
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forma guvernãri culturale autonome în vederea exercitãrii drepturilor culturale
care le sunt recunoscute prin Constituþie“. Minoritãþile având decizia adoptãrii
regimului legii se vor pomeni astfel dotaþi cu o organizare naþionalã, dirijatã de
o instanþã aleasã potrivit modalitãþilor fiscale de stat ºi funcþionând sub tutela
acestuia din urmã. Domeniile sale de competenþã sunt învãþãmântul în limba mi-
noritarã, gestiunea stabilimentelor ºi organizarea manifestãrilor culturale ºi, încã
mai global, administrarea organizaþiilor aºa-ziselor minoritãþi.
În vederea punerii în practicã a legii este prevãzut un Registru Naþional al

Minoritãþilor Naþionale (RNMN)23 (capitolul II). Pe baza acestui RNMN se vor
a fi formulate24 cererile de autonomie culturalã. Registrele proprii fiecãrui grup
avut în vedere vor fi pregãtite de societãþile culturale etnice sau federaþiile lor
(art 7. § 2), dar reglementarea registrelor va þine de resortul statului. Înscrierea
individualã (sau radierea voluntarã) dintr-un registru va depinde de simpla deci-
zie (formulatã în scris) de cel interesat. Copiii mai mici de 16 ani vor fi înscriºi
de pãrinþii lor (art. 8 § 9). În acest caracter voluntar ºi individual rezidã natura
personalã a autonomiei.
Supusã Ministerului de Interne spre verificare, aceastã listã devine oficialã

prin Ministerul Culturii.
Crearea organizaþiilor autonomiei culturale este prevãzutã de capitolul III al

legii. Principalele instituþii ale autonomiei sunt Consiliul Cultural (ales pentru 3
ani de minoritãþile înscrise ºi cuprinzând de la 20 la 60 de membri) ºi Oficiile
Culturale ale fiecãrui grup (art. 11). Orice persoanã care doreºte sã punã în apli-
care astfel de instituþii trebuie sã facã cerere cãtre stat (art. 10). Consiliul cultural
al fiecãrei minoritãþi este ales cu sufragiu direct ºi uniform prin buletin secret.
Voturile se efectueazã în cadrul districtelor electorale (art. 12) sub responsabili-
tatea unui comitet electoral general funcþionând sub controlul statului (art. 13).
Începând cu prima reuniune a Consiliului Cultural trebuie sã se adopte statu-

turile instituþiilor autonomiei culturale (art. 22), ca ºi principiile lor de funcþio-
nare. Cheltuielile ocazionate de Consiliul Cultural al fiecãrei minoritãþi sunt aco-
perite de instanþele autonomiei, cu excepþia acelora relative la alegerea Con-
siliului Cultural care sunt luate în sarcina sa de cãtre stat.
Consiliul Cultural se bucurã de o mare libertate în ceea ce priveºte conduita

acþiunii sale în favoarea limbii ºi a culturii minoritare. El poate mai ales sã
creeze „Comisii Culturale“ (kultuurivolikogen) în plan local sau regional, sã-i
numeascã pe reprezentanþii locali (kohalik kultuuriwolinik) ºi sã punã în aplicare
instituþiile autonomiei prevãzute de lege.
Acestea sunt urmãtoarele (art. 25):
— ºcolile primare ºi secundare în limba minoritarã;
— instituþiile culturale etnice;
— întreprinderile ºi editurile culturale etnice;
— instituþiile caritabile minoritare.
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ªcolile minoritãþilor relevã reglementarea ºcolilor private. Instituþiile fiecãrei
autonomii culturale sunt persoane morale independente. Ele pot fi proprietarele
bunurilor imobiliare ºi sunt responsabile de obligaþiile lor financiare.
Finanþarea autonomiei culturale ºi a activitãþilor sale este asiguratã (art. 27)

de:
— alocaþiile bugetului de stat prevãzute de lege25;
— contribuþiile autoritãþilor teritoriale;
— cotizaþiile membrilor resortisanþi ai autonomiilor;
— contribuþiile voluntare, subvenþionate ºi date;
— ajutoarele organizaþiilor strãine.
Instituþiile autonomiilor minoritare pot fi dizolvate de autoritãþi dacã popu-

laþia avutã în vedere scade de-a lungul a 5 ani consecutivi sub numãrul de 3.000
de membri sau dacã se dovedeºte faptul cã constituirea listelor electorale este
imposibilã sau dacã mai puþin de jumãtate din cei înscriºi au participat la douã
alegeri consecutive, în fine dacã Consiliul Cultural propune aceastã suspendare.

Funcþionarea sistemului

La capãtul a 50 de ani de ocupaþie germanã ºi sovieticã, situaþia etnologicã a
þãrii nu mai are prea multe în comun cu aceea de dinainte de rãzboi. Vechile co-
munitãþi, bogate ca trecut istoric ºi identitate afirmatã, au dispãrut. Nu mai existã
practic germani (3.500 în 1989) sau suedezi (600) ºi rusofonii, numeroºi astãzi,
sunt profund dezrãdãcinaþi ºi conservã o mentalitate individualistã de imigrant
în cãutarea integrãrii socio-economice pe care minoritarii o ataºeazã rãdãcinilor
lor. În aceste condiþii, logica conform cãreia s-a adoptat trecutul precedent nu
mai este în mod real de actualitate.
Legea din 25 octombrie 1993 a rãmas din aceastã cauzã literã moartã, în mã-

sura în care niciun grup nu a creat încã instituþii destinate sã facã uz de ea ºi în
mãsura în care Ministerul Culturii însuºi nu crede în ea (decretul precizând mo-
dalitãþile detaliate de alegere a Consiliului Cultural se lasã încã aºteptate).
Sunt totuºi câþiva ani de când douã grupuri (Asociaþia Ingrienilor din Estonia

ºi Asociaþia Organizaþiilor Educative ºi Caritabile slave) au cerut Ministerului
Culturii autorizarea stabilirii listelor de nume în vederea înfiinþãrii instituþiilor
minoritare.
Dacã ruºii ºi-au abandonat în mod manifest proiectul, ingrienii au mers mai

departe ºi au pus la cale o amorsare a autonomiei.
Numai atunci când o structurã naþionalã va fi complet pusã în funcþiune, ea

va putea fi eventual judecatã cu pertinenþa criticilor adresate sistemului pe care
unii îl estimeazã ca demodat, iar alþii ca mai curând destinat unor finalitãþi cos-
metice26.
Între 1997 (18 iunie) ºi 1999 (22 martie) douã proiecte de amendament la

textul legii, privitoare îndeosebi la modificarea statutului juridic al guvernãrii
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culturale care din persoanã moralã a dreptului public s-ar transforma în asociaþie
cu scop nonlucrativ au fost prezentate Parlamentului. Retras în vederea consul-
tãrii, ultimul proiect pare, în consecinþã, a fi fost abandonat, ceea ce dã o idee a
intenþiilor pentru cel mai puþin fluctuante autoritãþi în materie.

Concluzie

La finalul acestui scurt studiu, se vede cã paradoxurile relevate la începutul
acestui text sunt în fapt mai mult aparente decât reale ºi nu ar putea fi analizate
într-un mod univoc.
Faptul de a deþine o lege avansatã asupra minoritãþilor nu împiedicã cu nimic

guvernul de la Tallinn sã trateze în cea mai mare parte comunitatea rusofonã într-
o manierã expeditivã ºi aceasta în deplinã legalitate în mãsura în care legea nu îi
priveºte. Aceeaºi Estonie poate deci fãrã nici o dificultate sã fie simultan lãudatã
de instanþele internaþionale pentru legea sa asupra minoritãþilor ºi criticatã pentru
anumite modalitãþi de aplicare a programului naþional de integrare.
Prin urmare faptul cã legea din 1993 a rãmas practic literã moartã nu mai este

atât de grav în mãsura în care:
— în lumea de astãzi — spre deosebire de anii ’30 — o activã miºcare des-

chisã lumii, irigã minoritãþile;
— alte structuri, precum Masa rotundã prezidenþialã27 sau Consiliul Minori-

tãþilor de pe lângã Ministerul Culturii creat în 1997, joacã în legãturã cu OSCE
ºi Consiliul Europei un rol similar;
— pe de altã parte, spiritul legi centralizat, costisitor ºi statal nu mai cores-

punde spiritului timpului;
— în fine, obiectivul textului s-a difuzat intens în societate ºi faptul cã niciun

grup nu s-a decis sã îl utilizeze atestã faptul cã de aici înainte este posibil sã se
treacã peste el.

Traducere de Lorena Pãvãlan Stuparu
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