18 decembrie 2018
ZIUA MINORITĂȚILOR
NAȚIONALE
18

decembrie 1992 Adunarea Generală a
Organizaţiei Naţiunilor Unite, a adoptat
Declaraţia cu privire la drepturile persoanelor
aparţinând minorităţilor naţionale

Minoritate națională?

Grup bine definit de persoane care are
cetăţenia statului în care locuieşte și au în
comun:
caracteristici etnice, culturale sau lingvistice
distincte
păstrarea identității comune a membrilor săi
referitoare la cultura, tradiţiile şi limba lor

ACTE JURIDICE
1648 -Tratatul de la Westfalia,.
1913 a fost semnat Tratatul de la Bucureşti, autonomia şcolară şi
religioasă
1965, Convenţia Internaţională -Eliminarea Tuturor Formelor de
Discriminare Rasială,
1978, Declaraţia UNESCO cu privire la Rasă şi Prejudiciul Rasial.
1992, Declaraţia ONU -Drepturile Persoanelor aparţinând
Minorităţilor Naţionale sau Etnice, Religioase şi Lingvistice,
1996, Recomandarea 1300 privind protecţia drepturilor
minorităţilor, elaborată de statele UE
Legea nr. 86 pentru Statutul Naţionalităţilor Minoritare
Declaraţia Universală a Drepturilor Omului
Convenţia privind lupta împotriva discriminării în domeniul
învăţământului
• Carta cetăţeniei şi drepturilor minorităţilor în U.E.

PONDERE MINORITĂȚI FAȚĂ DE
TOTAL POPULAȚIE

DISTRIBUȚIA MINORITĂȚILOR
PE ORIGINI

JUDEȚUL SĂLAJ

MINORITĂȚI NAȚIONALE ÎN SĂLAJ

MINORITĂȚI NAȚIONALE ÎN SĂLAJ

Germanii

• Șvabii sătmăreni au ajuns aici în 1712, în urma solicitării

•

•
•
•
•

contelui Alexander Karolyi, ce dorea repopularea unor teritorii
devastate de “războaiele curuţilor” de la începutul secolului al
XVIII-lea.
Şvabii sătmăreni trăiau în circa 40 de aşezări, pur germane
sau mixte. Dar stabilirea pe domeniile nobiliare le-a impus
condiţii de iobăgie greu de îndurat.
În secolul al XIII-lea, în Maramureş au venit germani din Zips
(saşii sipseri).
După unirea de la 1918, minoritatea germană a devenit a
doua ca pondere numerică pe teritoriul României, după cea
maghiară.
În 1921 i-a fiinţă Uniunea Germanilor din România
Intervenţia Germaniei hitleriste a dus, după război, la
deportarea a 70 de mii de germani din România, în URSS

• În urma unei înţelegeri între guvernele român şi cel al
•
•
•

•

Germaniei federale, în anii ‘70 a început “exportul” masiv al
etnicilor germani din România
în 1989 populaţia germană mai număra doar aproximativ 250
de mii de persoane
în prezent, în România trăiesc doar 60.088 de persoane de
etnie germană, reprezentînd 0,28% din întreaga populaţie a
ţării
Minoritatea etnică din Romania este reprezentată la nivel
politic şi cultural de către Forumul Democratic al Germanilor
din România (FDGR). Ele sunt cuprinse în cinci asociaţii
regionale:Transilvania, Banat, Transilvania de nord (zona Satu
Mare), Bucovina, Vechiul Regat
În Sălaj există 2 grupe de grădiniţe în limba germană și 9
clase (primar și gimnazial) la secţia germană.

Maghiarii

• Prezenţi pe actualul teritoriu al României (mai exact în

Transilvania) încă din secolele VIII–IX d.Hr.
• egele Ştefan cel Sfînt (997 - 1038) i-a creştinat pe unguri şi a
pus bazele Regatului ungar, Ardealul fiind parte integrantă a
regatului.
• Primul document în care apare denumirea de Ultra siluam
(“dincolo de pădure”) este datat 1075. În acelaşi secol apare şi
numele de Partes Transsilvaniae (“părţile de dincolo de
pădure”) şi de atunci înainte Ardealul este denumit cu
termenul de Transilvania în toate actele regatului ungar
• În 1526, armata turcească o învinge pe cea a regelui maghiar
în bătălia de la Mohács. Regatul Ungariei este împărţit în trei
părţi: centrul – reţinut de turci, vestul şi nordul – încorporate
în Imperiul Habsburgic şi Transilvania – care deşi va plăti unele
dări către Poarta Otomană, cel puţin sub aspect administrativ
va fi stat independent pînă în anul 1690.

• În 1693 Transilvania guvernată de la Viena.
• În 1867 Transilvania reintegrată Ungariei.
• La 1918 la Alba Iulia s-a hotărît unirea Transilvaniei cu
•
•
•
•

România, recunoscut prin Tratatul de la Trianon din 4 iunie
1920
În 1940, în urma Dictatului de la Viena, Transilvania de nord
era cedată Ungariei, retrocedat României prin Tratatul de
pace de la Paris, la 10 februarie 1947
Imediat după căderea regimului comunist, la data de 25
decembrie 1989 sa înfiinţat Uniunea Democrată Maghiară din
România (U.D.M.R.)
În Sălaj există grădiniţe clase primare, gimnaziale și liceale la
secţia maghiară cu total de 7219 elevi
Personalităţile de vază ale culturii maghiare şi universale:
Péter Pázmány, Apáczai Csere János, Bolyai János, Ady
Endre, Bartók Béla și mulți alții

Rromii

• Prima atestare documentară – 1385
• Rromii vor rămâne pentru mai multe secole în stare de sclavie,
•
•

•
•

•

fie ca robi.
Dezrobirea ţiganilor în 1837- Ţara Românească şi în 1844 –
Moldova
În aprilie 1933, Calinic I. Popp Serboianu pune bazele unei
prime organizaţii, „Asociaţia Generală a Ţiganilor din România”,
care îşi propunea atât culturalizarea şi educarea rromilor cât şi
integrarea lor socială.
A. Lăzărescu-Lăzurică, înfiinţează în septembrie acelaşi an
„Uniunea Generală a Romilor din România”.
la primul congres al ţiganilor din România, din 8 octombrie
1933. Preşedinte de onoare al Uniunii este Grigoraş Dinicu
În 1942 Preşedintele Consiliului de Miniştri a ordonat
deportarea rromilor în Transnistria

• După cel de-al doilea război mondial, Guvernul comunist

încearcă asimilarea forţată, totodată să „românizeze” habitatul
rromilor sau sunt mutaţi în imobile de la marginea oraşelor (ori
în casele saşilor).
• În contextul aderării României la Uniunea Europeană,. în aprilie
2001, guvernul adoptă o Strategie de îmbunătăţire a situaţiei
romilor, însoţit de promovarea unor politici afirmative .
• Începând din anul 1992, etnicii rromi au reuşit să-şi desemneze
un reprezentant politic în Parlament.
• Succint problematica minorităţii rroma poate fi împărţită în :
-situaţia economică precară; procentaj ridicat de analfabetism ;lipsa unei consistente categorii de intelectuali; intoleranţa şi
atitudinea discriminatorie a multor nerromi; divizarea
comunităţilor de rromi.
• În Sălaj există 2 grupe de grădiniţă în limba rromani în 7 școli
se predă limba rromani și sunt angajați 8 mediatori școlari.
Numărul estimat de elevi rromi înscriși într-o formă de

Slovacii

• Slovacii s-au aşezat pe actualul teritoriu al României în trei
•
•

•
•

•
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valuri independente.
Primul dintre acestea (de la a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea) a dus la aşezarea slovacilor și în ţinuturile muntoase
împădurite ale judeţelor Bihor şi Sălaj
Schimbări importante în viaţa comunităţilor slovace intervin
după re-emigrarea unei părţi a populaţiei slovace în
Cehoslovacia în perioada 1946-1948 şi după instaurarea
regimului comunist. Au plecat în acea perioadă circa 20 de mii
de slovaci.
Prin înfiinţarea la Nădlac, în 1945, a liceului slovac, sistemul
şcolilor cu limba de predare slovacă s-a consolidat.
După anul 1989, la Nădlac apare Uniunea Democrată a
Slovacilor şi Cehilor din România (UDSCR).
Concomitent, se înregistrează o scădere a populaţiei slovace,
cauzată de plecarea familiilor tinere.
În Sălaj, satul Făgetu, învață 96 copii.

De ziua tuturor minorităţilor, doresc să subliniez,
în mod simbolic, aprecierea mea faţă de imensa
lor bogăţie culturală şi să reiterez sprijinul în ceea
ce priveşte promovarea aspectelor care ţin de
specificul fiecărei minorităţi naţionale.
Diversitatea etnică, religioasă şi lingvistică,
identitatea naţională, valorile fiecărei minorităţi
se constituie în componente esenţiale ale culturii
româneşti şi toate acestea formează o
inestimabilă moştenire pentru generaţiile viitoare.

La mulţi ani, tuturor minorităţilor din SĂLAJ!

EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ

În loc de concluzie:
Putem visa împreună cu Martin Luther King
Jr., să trăim într-o lume eliberată de
stereotipuri şi prejudecăţi:
“Am un vis, că într-o zi, cei patru copii
ai mei vor trăi într-o naţiune în care nu vor fi
judecaţi după culoarea pielii, ci după
caracterul şi calităţile lor.”

MULȚUMIM!
PENTRU A DEVENI REALITATEA
O LUME MAI BUNĂ TREBUIE SĂ
EXISTE MAI ÎNTÂI ÎN VISELE
NOASTRE
NE BUCURĂM CĂ
PUTEM FII ÎMPREUNĂ

