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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі існування не
залежної, правової, демократичної
держави та інтеграції України в за
гальноєвропейське суспільство все
більшої гостроти набуває проблема
державної етнополітики. Адже од
ним із основних факторів самобут
ності України є її багатонаціо
нальність. Проте не лише факт про
живання в цій державі більше 100
національностей детермінує її іден
тичність. У світі практично не існує
моноетнічних держав. Україна є
унікальною поліетнічною державою
через своєрідність її історичного й
культурного розвитку, міжетнічні
відносини, самобутні стереотипи на
ціональної самосвідомості народів,
які тут проживають. Сучасні тен
денції світового суспільнополі
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тичного розвитку характеризуються
підвищенням у ньому ролі етнічного
чинника, розширенням меж політич
ної участі етнонаціональних спіль
нот. Тому особливої уваги потребує
питання вивчення та осмислення
історичного досвіду реалізації етно
політики зарубіжних країн у кон
тексті ймовірного його застосуван
ня в Україні.
АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Зверенення до досвіду та практи
ки вирішення проблем міжнаціо
нальних відносин у зарубіжних краї
нах є досить актуальним, оскільки
глибокий науковий аналіз минулого,
його негативних сторін чи позитив
них досягнень необхідний для
здійснення виваженої державної ет

нополітики, через врахування інте
ресів усіх її суб'єктів. Розуміння
теорії та історії етнополітичного
розвитку з урахуванням національ
ної специфіки, історичного досвіду,
етнічних традицій, культурної та на
ціональної різноманітності допомо
же уникнути помилок у виробленні
пропозицій щодо підвищення ре
зультативності дій державних
органів в етнополітичній сфері.
Метою роботи є здійснення нау
кової розвідки історичного досвіду
реалізації етнополітики у зарубіж
них країнах.
ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ
У сучасному світі налічується
близько 3500 етнічних груп і близь
ко 200 держав. Майже всі сучасні
держави в основному поліетнічні,
однак ступінь поліетнічності всюди
різний. Моноетнічними можна на
звати географічно ізольовану Іслан
дію, а також Вірменію з невеликою
кількістю некорінного населення. Всі
члени поліетнічного суспільства не
залежно від належності чи до етніч
ної більшості, чи до нацменшин по
винні мати однакові права й зобов'я
зання перед державою. У свою чер
гу, державна етнополітика повинна
однаково захищати своїх громадян.
Історію етнополітики можна
простежити принаймні до XVII сто
ліття. За умовами підписаного в 1648
році Вестфальского договору, сто
рони в межах своєї юрисдикції прий
няли на себе зобов'язання поважати
права певних (не всіх) релігійних
меншин. Адже майже до XVIII сто
ліття віросповідання залишалося
одним з найважливіших розбіжнос
тей між окремими групами населен
ня. Історія гарантії прав етнічних
меншин починається офіційно з
Віденського конгресу. Перша стаття
Заключного акта, підписаного 9 чер
вня 1815 року Росією, Великобрита
нією, Австрією, Францією, Португа
лією, Прусією, Швецією, визначала,
що поляки, які є підданими цих дер
жав, одержують збереження їхньої
національності. Подальший розви
ток захисту прав національних мен
шин відбувається на Лондонському
конгресі 1830 року. Національні за
конодавства зазначених країн також
прийняли відповідні акти.
Так, у статті 19 Конституції
Австрії від 21 грудня 1867 року за
писано, що всі етнічні меншини у дер
жаві мають абсолютне право збері
гати й розвивати свою націо
нальність і свою мову. За всіма мо
вами зберігаються рівні права з пи
тань освіти, управління або гро
мадського життя. Державні на
вчальні заклади повинні бути влаш
товані таким чином, щоб дати мож
ливість всім етнічним групам одер
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жати необхідну освіту своєю рідною
мовою без примусового вивчення
мови провінції [1].
За Конституцією Швейцарської
Конфедерації 1874 року, всі швей
царці рівні перед законом. В Швей
царії не існує ні стосунків підданства,
ні привілеїв — місцевих, за народ
женням, особистих чи родииних" (ст.
4. п. 1.); державні школи повинні бути
відкриті для всіх без обмеження
віросповідання, без будьякого по
рушення свободи совісті та релігії
(ст. 27. п. 3.) [2].
Рішення Версальського мирного
договору, одним з пунктів якого був
так званий "Трактат про меншини",
зобов'язує новоутворені країни дот
римуватись принципів рівноправ
ності національних меншин, причо
му для євреїв було спеціально обго
ворене право мати автономні школи
та привселюдно дотримуватись су
ботнього відпочинку. Проте лише
одна Чехословаччина повною мірою
дотримувала узяті на себе зобов'я
зання. Після Версальського догово
ру на карті Європи з'явилися кілька
національних держав. У 1914 році
меншини становили біля половини
населення Європи, в 1919 році — не
більше чверті [3, с. 8].
У 1917 році С. Корф написала і
дотепер актуальний вислів: "Доки
певні народності перебували в мен
шостях, вони всіма силами тримали
ся за висококультурний принцип
рівності (або, вірніше, рівноправ
ності)". Ще Фіхте проголошував пра
во "усяких народностей жити й
вільно розвивати свої сили, не пору
шуючи таких же прав інших народ
ностей". Але як тільки дані народ
ності досягали самостійності, так
негайно ж забувалася друга частина
формули. Такий вже фатальний за
кон розвитку національного самопо
чуття; самостійність і сила (особли
во кількісна перевага) надзвичайно
сприяють розвитку національного
егоїзму, що в зовнішніх своїх про
явах приймає форму націоналізму [4,
с. 198].
Австрійські соціалдемократи
К. Реннер і О. Бауер запропонували
принципово новий методологічний
спосіб захисту прав національних
меншин. Він полягає в заміні патер
налістськоліберальної охорони
меншин визнанням їх колективними
суб'єктами права. Вони вважали, що
ні декларування цивільних прав і сво
бод, ні конституційне проголошення
національної рівноправності не за
безпечать правових гарантій націо
нальної свободи, бо не визначають
суб'єкта проголошених прав. Необ
хідно відмовитися від територіаль
ного статусу та надати нації статус
носія національних прав. "Суто тери
торіальний принцип віддає меншину
у руки більшості. Це означає, що
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кожна нація поглинає вкраплені в її
тіло меншини інших націй... Джере
лом і носієм національних прав по
винні служити не території, а самі
нації, точніше — національні союзи,
сконструйовані на основі добро
вільної особистої заяви громадян"
[5, c. 353].
Ліга Націй після Першої світової
війни створила систему захисту прав
національних меншин. Ця система
опиралася на 18 міжнародних актів:
5 спеціальних договорів про менши
ни з Польщею, Чехословаччиною,
Югославією, Румунією, Грецією; 4
мирні договори зі спеціальними роз
ділами про меншини з Австрією,
Болгарією; Угорщиною та Туреччи
ною; 6 декларацій з Албанією, Іра
ком, Латвією, Литвою, Естонією,
Фінляндією, ПольськоДанцінгська
конвенція, Мемельська конвенція та
НімецькоПольська конвенція про
Верхню Сілезію. Всі ці акти містять
положення про визнання Ліги Націй
як спостерігача і гаранта у виконанні
їхніх умов. У центрі уваги були пра
ва національних та мовних меншин.
Ця система поширювалася на групи
меншин в 16 державах та охоплюва
ла близько 30 мільйонів чоловік, які
говорять на 36 мовах, питома вага
яких складала близько 25% населен
ня цих держав. Проте, ця система не
була зреалізована, тому що зобов'я
зання щодо меншин покладались
лише на переможені у світовій війні
Австрію, Болгарію, Угорщину, Ту
реччину, новостворені держави Ес
тонію та Латвію, Литву, яка віднови
ла незалежність, Польщу та інших.
Відтак, міжнародні зобов'язання з
питань захисту національних мен
шин були сприйняті цими держава
ми як обмеження в правах та загро
за державному суверенітету. У таких
умовах всупереч міжнародним зобо
в'язанням права нацменшин зводи
лись нанівець [6, c. 277].
Наступним етапом у розвитку
етнополітики є діяльність ООН і її
спеціального органу — Підкомісії з
попередження дискримінації та за
хисту меншин. У Конвенції про по
передження злочинів геноциду й по
карання за нього міститься визна
чення культурного геноциду: "Забо
рона користуватися національною
мовою групи в повсякденному житті
або школи, заборона друку й поши
рення видань мовою такої групи,
знищення бібліотек, музеїв, шкіл,
історичних пам'ятників, будинків,
призначених для відправлення релі
гійних культів, або інших культурних
будинків і предметів культури такої
групи, а також порушення користу
вання ними" [7, c. 30].
Забуття своєї національної куль
тури веде до духовного збідніння
особистості, втрати національної са
мосвідомості, а отже, до істотних

деформацій у розвитку націй, наро
ду, суспільства в цілому. Будьяка
демократична держава піклується
про честь і достоїнство людей усіх
національностей, про збереження їх
національної, етнічної культури.
Відповідно до проголошеного ООН
в 1948 та 1966 роках права націй на
самовизначення та Підсумкового
документа Віденської зустрічі 1986
року представників держав — учас
ників Наради з питань безпеки та
співробітництва в Європі, будьякі
нації, народності мають право захи
щати свою мову та культуру. На
Віденській зустрічі вперше у міжна
родному документі було наголоше
но на необхідності звернути увагу на
груповий аспект існування націо
нальних меншин, адже їхні права є
невід'ємною частиною сучасної де
мократії та мірилом свободи. На
приклад, лише в країнах центральної
Європи права етнічних меншин зачі
пають інтереси 25 з 100 мільйонів
осіб.
У Копенгагені в 1990 році після
детального обговорення питання
про нацменшини був прийнятий під
сумковий документ, у якому все
бічно розкривається підхід світово
го співтовариства й, насамперед,
ОБСЄ до проблеми меншин, причо
му особлива увага приділяється їх
нім колективним правам. Широка
дискусія з цих питань розгорнулася
на спеціальній зустрічі експертів з
національних меншин у Женеві в
1991 році. Також обговорювалися
заходи щодо сприяння життєдіяль
ності меншин, питання автономії,
місцевого самоврядування. В 1992
році Генеральною Асамблеєю ООН
була прийнята Декларація про пра
ва осіб, що належать до національ
них або етнічних, релігійних та мов
них меншин. Основними принципа
ми захисту осіб, що належать до на
ціональних меншин, визначено: від
сутність дискримінації, попереджен
ня та вжиття спеціальних заходів з
метою їх захисту. Для представників
нацменшин важливими є дві сфери
правового захисту всіх громадян:
громадянські свободи, особливо сво
боди мови, свобода слова, об'єднань,
друку, релігії тощо, не дискриміна
ція, тобто рівність усіх громадян пе
ред законом.
У березні 1992 року була прий
нята Європейська Хартія про
релігійні мови та мови меншин. У
травні 1994 — "Основні права осіб,
що належать до народів (національ
них груп і меншин) у Європі. Проект
Додаткового Протоколу до Євро
пейської конвенції про захист прав
людини й основних свобод". У люто
му 1996 року з'явилася Конвенція із
захисту національних меншин, прий
нята за рішенням Ради Європи, яка
була підписана 31 державою з 38. Ця
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Конвенція зафіксувала, що захист
національних меншин та осіб, що на
лежать до них, "становить націо
нальну частину міжнародного захи
сту прав людини і тому перебуває в
сфері міжнародного співробітниц
тва" (ст. 1). Учасники Конвенції зо
бов'язані "утримуватися від здій
снення політики й практики, спрямо
ваної на асиміляцію меншин і повинні
захищати їх від цього" (ст. 5), а та
кож від спроб змінювати етнодемог
рафічне співвідношення населення в
місцевості, де проживають меншини
(ст. 16). Для них повинні бути ство
рені сприятливі умови участі в куль
турному, суспільному та економіч
ному житті, а також у державноад
міністративних справах (ст. 12,15). У
місцях їхнього традиційного ком
пактного проживання мова меншин
може бути офіційною (ст. 10,11) [3,
c. 15].
Щорічно з 1994 року в різних
країнах Європи проходить зустріч
посадових осіб державних органі
зацій Європейської Ради, які займа
ються питаннями національних мен
шин. Мета цього форуму — зверну
ти увагу країн Ради Європи на стан
національних меншин. У квітні 2002
року така зустріч, дев'ята за рахун
ком, відбулася в Литві, у Вільнюсі. На
попередніх зустрічах обговорювали
ся питання освіти національних мен
шин, ЗМІ, участі в політичному жит
ті тощо. У Вільнюсі на цьому форумі
обговорювалися перспективи роз
витку політики захищеності нацмен
шин, хід реалізації Конвенції про
основи охорони прав національних
меншин, можливості підвищення
ефективності участі нацменшин у
суспільному житті й ряд інших пи
тань.
Світовому співтовариству знадо
билося двадцять років для утворен
ня посади Верховного комісара у
справах національних меншин, коли
Югославія висунула цю пропозицію
під час підготовчих консультацій при
редагуванні Заключного акта Гель
сінської наради в 1973 році. Пост
Верховного комісара у справах на
ціональних меншин заснований у
Гельсінкі в 1992 році. А сам зміст по
няття прав національних меншин
еволюціонував у бік розширення.
Державичлени ОБСЄ погодилися
вважати, що права національних
меншин, як і права людини, не є суто
внутрішньою справою.
Коли в поліетнічному суспільстві
спеціальним законом визначаються
права меншин, це є прогресивним
етапом на шляху демократичного
розвитку нації, але, з іншого боку,
мимоволі відбувається розмежуван
ня більшості й меншості, і деякою
мірою їхнє протиставлення. Узако
нюється ситуація, яка сама у собі
містить заряд конфлікту й напруже
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ності, що в певних умовах може дати
поштовх до проявів перекручених
форм взаємин, а надалі й перерости
в конфлікт. Це особливо небезпеч
но в тому випадку, якщо в сусідній
прикордонній країні проживають ет
нородинні представники меншин. У
такому випадку проявляється небез
пека іредентних вимог (об'єднання
за етнолінгвістичним принципом).
На це вказує європейський досвід.
Якщо меншини одержують особливі
права, то цілком ймовірно, що неза
баром підуть колективні вимоги про
надання автономії, самоврядування,
самовизначення, незалежності й
приєднання до сусідньої родинної
держави. Усе перераховане являє со
бою небезпеку для збереження тери
торіальної цілісності держави, а
можливо, і для її існування [3, с. 17].
Сучасний геополітичний стан
держав Європи формувався протя
гом багатовікової історії. Останні
кордони європейських країн були
встановлені після Першої і Другої
світових війн та у результаті розпа
ду радянського блоку і його нас
лідків. Багато історичних народів
Європи виявилися в межах інших
держав. Розподіл кордонів у Європі
став причиною того, що 40 мільйонів
чоловік стали належати до націо
нальних меншин. Ф. Енгельс у свій
час писав: "І, зрештою, чимала ко
ристь є в тім, що різні, політично
сформовано нації, у більшості ви
падків мають у своєму складі деякі
сторонні елементи, які утворюють
сполучну ланку з їхніми сусідами й
вносять розмаїтість у занадто моно
тонну однорідність національного
характеру" [8, с. 161]. Загальні прин
ципи етнополітики і концепції окре
мих держав повинні базуватися на
виконанні декількох умов:
1. Національні меншини повинні
мати всі громадянські, політичні,
економічні, культурні права, які має
домінуючий етнос.
2. Національним меншинам важ
ливо забезпечити умови, які дозво
ляють зберігати й розвивати куль
турні особливості, мову, релігію, а в
ряді випадків меншинам доцільно
надати певні пільги.
3. Необхідно шукати мирні шля
хи демократичного співіснування
різних груп у суспільстві, не допус
кати етнічних конфліктів та їх вій
ськового вирішення, орієнтуватися
на діалог [3, c. 37].
Етнічний початок підсилюється в
напрямі із заходу на схід. Якщо у
Франції заперечується саме існуван
ня етнічних меншин як особливих
"національностей" у рамках єдиного
народу, належність до якого визна
чається громадянством, то в Угор
щині — повне визнання національ
них меншин із законодавчим закріп
ленням за ними права на місцеве са

моврядування й представництво на
республіканському рівні. У липні
1993 року сесія Державних зборів
Угорщини прийняла новий Закон
"Про права національних й етнічних
меншин". У вступній частині цього
закону зазначається, що "право на
національну й етнічну самоіденти
фікацію розглядається як "не
від'ємна частина основних прав лю
дини, й права національних й етніч
них меншин належать до основних
демократичних свобод, які мають
законну силу в Угорській Рес
публіці". У Законі стверджується та
кож, що "частиною індивідуальної та
колективної самоідентифікації насе
лення Угорської Республіки, етніч
них меншин і осіб, що мають угорсь
ке громадянство, є їхні національні
мови, матеріальна й духовна культу
ра, історичні традиції, а також інші
особливості їхнього життя" [9, c. 21].
У законі говориться про підтримку
безперешкодних зв'язків зі своєю
батьківщиною за місцем проживан
ня предків або місця народження
батьків. Ніхто не зобов'язаний заяв
ляти про свою належність до мен
шин, тому що це виключне право й
невід'ємне право особистості. Відпо
відно до Закону мовами національ
них меншин є: вірменська, болгарсь
ка, грецька, німецька, польська, ру
мунська, русинська, сербська, сло
вацька, словенська, українська, хор
ватська, романська (роми беаш).
Держава вважає рідну мову мен
шин в Угорщині фактором єднання
їхнього співтовариства, підтримує,
за їхнім бажанням, її викладання в
навчальних закладах. Стаття 51 в VII
главі Закону говорить, що кожен
громадянин Угорщини може вільно
користуватися своєю рідною мовою
повсюдно та у будьякий час. Депу
тат від національних меншин може
користуватися своєю рідною мовою,
виступаючи в Державних Зборах, а
також виступ додавати до протоко
лу засідання. Протоколи засідань
органів місцевого самоврядування
ведуться на двох мовах — угорській
та мові національних меншин. Цей
Закон заснований на міжнародних
актах, його основні положення га
рантують перспективи політичного й
культурного розвитку меншин у сьо
годенні й майбутньому. Крім того,
положення нового Закону актуальні
в плані вивчення можливості реалі
зації національної політики в інших
країнах, у тому числі й в Україні. Ви
рішення мовної проблеми в Угор
щині є наочним доказом у стосунках
з національними меншинами [9, с.
42].
В Австрії Законом про школи
провінції, де проживають угорці,
хорвати, словенці, передбачає, що
мова меншин є мовою навчання,
якщо не менш 70% населення (пред
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ставників національних меншин) об
слуговується школою. Якщо ж
меншість становить від 30 до 70% на
селення, то мовами навчання є дві
мови, при чисельності меншини менш
30% викладання ведеться мовою
більшості, але надається можливість
вивчення рідної мови.
Мови національних меншин ма
ють офіційний статус у судах Швеції,
Швейцарії, ШріЛанки, Австрії, Індії
(крім вищих судів), Італії, Перу,
США. У Швейцарії діє чотири націо
нальні офіційні мови (французька,
німецька, італійська, реторомансь
ка), у Бельгії — три (французька, го
ландська, німецька), у Сінгапурі —
три офіційних (англійська, малаксь
ка, тамільська), в Ізраїлі — дві (іврит
і арабська), у Канаді — дві (англійсь
ка і французька), у Новій Зеландії —
дві (англійська і маорі), в Австрії —
три (німецька; а хорватська і сло
венська у регіонах розселення націо
нальних меншин), в Італії — чотири
(італійська, у Валле д'Аост — ще й
французька, у Больцано — німецька,
у Трієсті — словенська). Вища осві
та мовою меншин є лише у Фінляндії
(шведська мова). Проблеми в пред
ставників національних меншин зв'я
зані не тільки з мовою, це і освіта,
культура, самовизначення громадян,
участь у політичному житті, преса.
Ідентичність можна зберегти лише
за наявності особливого захисту. І
такий захист мають національні мен
шини у країнах Європи. Наприклад,
Німеччина і Данія [10, с. 3].
Датська національна меншина
нараховує від 40 до 50 тисяч чоловік,
які проживають на німецькодат
ській прикордонній місцевості. В
1955 році у Копенгагені прийнята
НімецькоДатська заява, яка поряд
з іншими конституційними правови
ми нормами федерального рівня пе
редбачає зобов'язання захищати
ідентичність своїх національних
меншин (датських на німецькій сто
роні й німецьких на датській) і спри
яти розвитку їхніх культур. Датсь
ка меншина у Німеччині має 53 на
вчальні заклади (від шкіл до
гімназій), є 63 дитячих садки, одна
школаінтернат. Мова викладання в
школах датська. Найчисленнішими
меншинами є норвежці, німці, шве
ди. В 1948 році належні Королівству
Данії Фарерські острови одержали
автономію, в 1979 році автономною
стала і Гренландія. На найбільшому
острові світу рівноправно існують
дві державні мови: датська та ескі
моська (гренландський діалект).
Гренландія має широку автономію.
Статус німецьких меншин у Данії,
що населяє Північний Шлезвінг, ре
гулюють Кільская Декларація та
Декларація Бонн — Копенгаген, які
допускають службове вживання
рідних мов [3, c. 10].
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Німців у Данії проживає від 10 до
15 тисяч чоловік. Можна відзначити
такий історичний факт. У 1945 році
союзники пропонували Данії забра
ти значну частину тієї території, що
колись була відібрана. Однак Данія,
незважаючи на післявоєнний стан
Німеччини, відмовилася. Взагалі ж,
у етнополітиці цієї держави важливі
не документи, не інструкції, не пар
ламентські асамблеї. Важлива добра
воля. Як у датчан у Німеччині, так і у
німців у Данії є свої політичні партії.
Виборчий бар'єр був відмінений, щоб
партії національних меншин могли
проводити своїх представників у
органи місцевого самоврядування та
парламент. Примітно, що коли німці
всетаки не набрали необхідної кво
ти для одного мандата й не змогли
провести свого представника в пар
ламент, датчани вирішили зробити
виняток й створили щось на зразок
постійної комісії, у яку німецька на
ціональна меншість делегувала сво
го представника. У місцевих школах
не існує ніяких обмежень з приводу
викладання за місцевими або приве
зеними підручниками. Учитель виби
рає, який підручник йому більше по
добається. Викладання ведеться
рідною мовою, але самі національні
меншини планують вводити дво
мовність [3, с.11].
Фризи в Німеччині є національ
ними меншинами, що проживають
на узбережжі Північного моря, на
острові Гельмланд, багатьох
північнофризьких островах та у
західній частині землі Шлезвінг
Гольштейн, конституція якої захи
щає права фризів. Також конститу
ційним правом захищена національ
на група лужан/лужичан (невели
кий слов'янський народ на сході
Німеччини: на південному сході
землі Бранденбург і північному
сході землі Саксонії, у Лаузиці (Лу
жиці). У місцях проживання лужан
усі написи в громадських місцях
зроблено на їхній мові. Лужани про
живають у рамках німецької держа
ви більше 1000 років. Вони з'явили
ся раніше німців, але в них ніколи не
було власної держави. Як націо
нальні меншини проживають і цига
ни. Вони з XIII століття використо
вують німецьку мову, але живуть
розсіяно. Фризи вивчають свою
мову в державній шкільній системі
— школах і дитсадках. У лужан та
кож ведеться викладання своєю
рідною мовою. Цигани ж убудовані
в німецьку шкільну систему й по
вністю інтегровані. На їхню думку,
не слід готувати вчителів німецької
мови для циган з німецького насе
лення, інші громадяни не повинні
володіти циганською мовою і її по
трібно передавати лише в межах
самої етнічної групи. Другою важ
ливою сферою для збереження

ідентичності є культура. Створено
театральні групи, групи народної
творчості, культурні центри, діють
театр, газети, радіо, телебачення,
церкви. Лужани меншою мірою є ка
толиками, більшість з них протес
танти. Датчанипротестанти мають
свою датську церковну структуру.
Усі національні меншини мають
можливість нести службу та
здійснювати
усю
церковну
діяльність на своїх мовах. Наступ
ним чинником збереження ідентич
ності є недопущення примусової
асиміляції національних меншин.
У Німеччині працює програма
"Екстрені заходи" з питань поперед
ження конфліктних ситуацій між
іммігрантами та корінним населен
ням ФРН, яка прийнята на федераль
ному рівні. Вона передбачає заходи
щодо адаптації іммігрантів у новому
для них суспільстві (включаючи
створення змішаних навчальних
класів). Разом з тим, проводиться й
політика, спрямована на реіміграцію
деякої частини населення країни. З
цією метою підтримується етнокуль
турне середовище, що сприяє збере
женню національних традицій
іммігрантів та їхніх зв'язків з батьк
івщиною. Причому реіміграція зао
хочується матеріально — виділяєть
ся грошова допомога для переїзду [3,
с. 12].
У світовому співтоваристві по
різному реалізується етнонаціональ
на політика. З 8 травня 1993 року
Бельгія стала федеративною держа
вою. Ця держава складається з регі
онів, співтовариств. Складається з
п'яти складових частин: фламандсь
кого, французького, німецькомовно
го співтовариств, регіонів Валонія та
Брюсель. Кожна із цих частин має
широку автономію (власні законо
давчі органи та свій уряд, власні сфе
ри компетенції, фінансові інститути,
адміністрація). Населення станов
лять дві основні етнічні групи: фла
мандці (57%), які вживають фламан
дську мову, та валонці (33%) із фран
цузькою мовою (валонский діалект).
Німецькомовне співтовариство на
раховує близько 70 тис. чоловік.
У1984 році були утворені німецько
мовна громада та її місцеві органи.
Сьогодні в Бельгії існують дві дер
жавні мови: французька (південна й
центральна Бельгія) і фламандська
(північ країни). Столиця Брюcель є
двомовною [10, с. 4].
У Швейцарії 81% громадян дек
ларують швейцарську національ
ність, 64% жителів держави корис
туються німецькою мовою, 18% —
французькою, 8% — італійською.
Крім того, на кордоні Швейцарії та
Італії, у Кантоні Граубюнден, про
живає близько 700 тис. ретороманців
(0,6% населення країни), мова яких
у цьому регіоні має статус держав
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ної. У масштабі всієї Швейцарії на
ретороманській мові говорить близь
ко 50 тис. чоловік. У 1938 році було
внесено доповнення до конституцію
Швейцарії, за яким ретороманська
мова була оголошена національною.
Радіо міста Кура, столиці кантону
Граубюндена, щодня транслює на
ретороманскій мові одну годину, а
телебачення — п'ять хвилин. Діти в
школах вчаться рідною мовою в ше
сти перших класах, потім тільки ні
мецькою мовою, яка стає обов'язко
вою з четвертого класу. У Граубюн
дені існує приказка: "Ретороманська
мова — це мова серця, а німецька —
мова хліба" [3, c. 19].
Італія — це 94% італійців. Крім
того, 2,7% громадян Італії вважають
себе сардинцями, 1,2% — німецько
мовні тірольці, у країні проживають
також французи (східні Альпи), сло
венці (околиці Трієста), албанці (Си
цилія). Серед 20 регіонів Італії 5 ма
ють статус автономії. Автономними
регіонами є: Cардінія, Сицилія, Фріу
лиВенеціяДжулія, ТриєнтіноАль
тоАдідже та Валле де Аоста. Хоча
гарантія автономії для німецькомов
ного населення ТриєнтіноАльто
Адідже містилась вже в італо
австрійській угоді від 1946 року, пи
тання німецькомовної меншини в цій
провінції Італії був у минулому пред
метом суперечки між сусідніми дер
жавами. Остаточно суперечка роз
в'язалася в 1992 році, після підписан
ня пакета із 137 угод. З 1972 року,
коли декретом президента Італії був
затверджений особливий статус ре
гіону ТриєнтіноАльтоАдідже,
німецька мова в цій провінції поряд
з італійською стала офіційною. Теж
саме стосується і провінції Валле де
Аоста, де і французька, і італійська
мови є офіційними. Незважаючи на
проведення виваженої етнонаціо
нальної політики, у сучасній Італії
існують різні аспекти невирішених
проблем. У 90і роки в Італії з'яви
лися більші масиви неіталійського
населення, переважно з північноаф
риканських та азіатських територій.
У країні концентрується до 6 млн.
вихідців з різних регіонів Африки,
Азії, Латинської Америки. Ріст нео
расистских настроїв спровокував
підйом "старого" расизму, у резуль
таті чого почастішали, наприклад,
антициганські й антиєврейські висту
пи. Цигани, які офіційно не визнані
в числі іншомовних італійських мен
шин, почуваються у цій країні знедо
леними. Дотепер в Італії діє Закон №
153 від 1914 року, за яким мер будь
якого італійського населеного пун
кту вправі звернутися до збройних
сил й органів правопорядку у випад
ку простої появи циган на підві
домчій йому території. Стоянка й
проживання циган дозволені на те
риторії лише двох областей Італії —
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Венето та Сардинії. Крім цього, в ок
ремих містах Емілії, Торентино,
П'ємонту та Сицилії адміністрація
відвела спеціальні місця для стоян
ки циганських таборів на шляху
їхнього кочування. Італія не має у
своєму розпорядженні правових ме
ханізмів захисту осіб іншої націо
нальності, іншої етнічної приналеж
ності або кольору шкіри [3, c. 20].
У Великобританії 76% жителів —
англійці, 9% — шотландці, 5% —
валійці, 4% — ірландці. В 1967 році
був прийнятий закон про зрівняння
в правах валійської мови з англійсь
кою. Хоча державною мовою Вели
кобританії є англійська, однак на
Нормандських островах та в Уельсі
вживаються дві офіційні мови, відпо
відно англійська і французька; англ
ійська і валійська. Для Північної
Ірландії британський уряд нама
гається виробити самостійний статус
(наприклад, Акт про Північну Ірлан
дію 1973 року). Хоча з 1972 року Оль
стер (а це шість північних графств у
Північній Ірландії) періодично пере
буває під прямим правлінням Вели
кобританії. Політика Лондона спря
мована на відродження померлих
мов, заохочується політика двомов
ності [3, c. 22].
Румунія представлена 89% руму
нами, 7% угорцями, 2% циганами й
іншими національностями. На
підставі румуноугорського догово
ру від 1996 року, який був підписа
ний після довгих і нелегких перего
ворів, угорська меншина у Темішо
арі одержала право використовува
ти свою рідну мову в місцевих уста
новах. Конституція Румунії дозво
ляє також використовувати дво
мовні написи в адміністративних ус
тановах [3, c. 23].
Словенія виникла в результаті
розпаду колишньої Югославії
(близько 2 млн чоловік), 88% з них
— словенці, 3% — хорвати, близько
100 тис. чоловік становлять серби,
угорці, македонці, албанці та іта
лійці. Конституція Словенії від 1991
року корінним національним менши
нам дає більше прав, ніж іншим мен
шинам. Корінними в Словенії вважа
ються італійці, угорці й цигани. Кон
ституція дозволяє італійцям й угор
цям використовувати їх рідні мови в
установах поряд із словенською у
місцях компактного проживання [3,
c. 24].
У Нідерландах, у провінції Фрис
ландія, з 1981 року було введено обо
в'язкове навчання рідній мові у всіх
600 початкових школах Фрисландії.
Зміцнилися позиції фризької мови:
виходять газети, журнали, літерату
ра. Більшість фризького населення є
прихильниками державного федера
лізму в складі єдиної Нідерландської
держави [10, c. 5].
У всіх згаданих країнах гаран

тується одне з основних прав — пра
во використовувати рідну мову не
лише в побуті, але й в офіційних міс
цевих адміністративних установах.
Зараз у Європі чітко намітилась тен
денція визнання права нацменшин
користуватися рідними мовами офі
ційно.
На п'ятому континенті, у багато
мовній Австралії, прийнята спеціаль
на державна програма, яка заохочує
розвиток національних культур всіх
народів, що населяють країну. Авст
ралія за більш ніж 200 років не оми
нула властивому всьому людству ра
сових і національних проблем. Про
те, міжетнічні відносини тут були
спокійніші, ніж в інших країнах. Ет
нічне різноманіття населення Авст
ралії зумовлено економічними й
культурними причинами. Більше 16
млн жителів (майже 3/4 усього на
селення) — англокельти, нащадки
переселенців із Британських ост
ровів. Сьогодні в Австралії живуть
вихідці з 120 країн і це поліетнічне
австралійське суспільство, де затвер
джено принцип: люди всіх націо
нальностей повинні мати рівні мож
ливості. Мультикультурним суспіль
ством вважають Австралію 93% її
населення. Сьогодні 40% австра
лійців — це люди, які народилися за
океаном. Політика асиміляції до но
воприбулих іммігрантів привела
лише до зміцнення етнічних громад,
у які об'єдналися іммігранти. Грома
ди — це своєрідний "буфер", що до
помагає новачкам поступово адапту
ватися до австралійського життя. У
громад є свої школи, клуби, церкви,
культурні центри. Національні гро
мади об'єднані у Всеавстралійську
федерацію. У штатах і містах їхню
діяльність координують Ради етніч
них громад, які здійснюють серйоз
ний вплив на політичне життя краї
ни, особливо під час виборів. Грома
ди перебувають у постійному кон
такті з прем'єрміністром Австралії
з питань культурного розвитку. Дер
жава надає підтримку громадам, у
тому числі й фінансову (наприклад,
щорічно виділяються кошти на про
ведення етнічних фестивалів).
"Служба телефонного перекладу"
також цілком фінансується феде
ральним урядом. На 30 мовах друку
ються австралійські газети, на 60
мовах ведуться радіопрограми, теле
візійна станція Есбіес транслює
передачі різними мовами з англійсь
кими субтитрами [11, с. 40].
У Фінляндії 93,6% становлять
фіни. Етнічних меншин у країні не
багато, 300 тисяч (близько 6%) ста
новлять місцеві шведи. До меншин
належать також саами (менш ніж
півтори тисячі), проживають також
невеликі групи циганів, татар, євреїв
[12, c. 117].
У Фінляндії лінгвістичні пробле
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ми регулює закон про мову, прийня
тий ще в 1922 році. Проте у країнах
Східної Європи є обмежувальна тен
денція. Наприклад, у Словаччині за
кон про мову передбачає вживання
рідної мови в адміністративній сфері
лише тоді, коли пропорція національ
них меншин перевищує 20% населен
ня регіону. У Фінляндії передбаче
ний цілий комплекс заходів, що га
рантує збереження самобутності
шведів і саамів. Наприклад, спеціаль
ним Актом про дитячі садки перед
бачено, що муніципалітети повинні
забезпечити дітям можливість від
відувати дитячі садки, де говорять
їхньою рідною мовою. Відповідно до
Акту про єдину початкову школу
класи створюються не менш як з 13
учнів, хоча середній показник по
країні 40—90 учнів. Такий же між
культурний (тобто проти дискримі
нації та у дусі прав людини) підхід у
більшості освітніх програм існує у
Швеції, Італії, Данії. На мовному
рівні ця позиція прийнята в 1991 році
в Люксембурзі.
Шведська національна меншина
у Фінляндії з'явилась в середині ХХ
століття, вона розселена компактни
ми масивами в південнозахідній ча
стині Фінляндії, по узбережжю Бот
нічної та Фінської заток. На Алан
дських островах вони становлять
96%. Право кожного громадянина
Фінляндії обслуговуватися на своїй
рідній мові повинні за законом забез
печуватися на основі однакових кри
теріїв. Комуни в країні називаються
одномовними, якщо інонаціональне
населення становить менш 8%, і дво
мовними, якщо нацменшина переви
щує 8% або становить принаймні
3000 чоловік. Двомовними містами є
Хельсінкі, Турку і Вааса.
Географічні найменування насе
лених пунктів на півдні й заході
Фінляндії зазвичай двомовні. До
рожні знаки й вивіски в цих районах
також двома мовами. Урядові пропо
зиції, внесені на розгляд парламен
ту, так само як і будьякі інші доку
менти, пов'язані із законодавством,
складаються як на фінському, так і
на шведській мовах з 1922 року. Шве
ди у Фінляндії користуються широ
кою культурною автономією.
Шведською мовою ведеться навчан
ня в школах, друкується приблизно
30 газет і журналів, у середньому в
день виходить близько 300 тис. ек
земплярів різних періодичних ви
дань. Шведською мовою складають
ся спеціальні теле і радіопрограми.
Працюють чотири театри шведською
мовою. Шведи дбайливо ставляться
до своєї культурної спадщини (це й
хорові пісні, і культурномасові за
ходи). У шведських районах Фін
ляндії налічується приблизно 100
музеїв. Асортименти книг у бібліо
теці залежить від співвідношення
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мов у комуні. У Турку є шведський
університет, а в Хельсінкі — Шведсь
кий інститут торгівлі. У Гельсінсько
му університеті та Вищому технічно
му училищі викладання ведеться
фінською і шведською мовах. Для
фінляндських шведів існують пол
ітичні (Шведська народна партії у
Фінляндії), культурні, спортивні,
сільські, релігійні, наукові органі
зації, установи та спільноти [12, c.
120].
У Швеції національна політика
базується на концепції полікультур
ності, що припускає двомовне навчан
ня — мовою країни походження та
шведською. Політика Швеції щодо
полегшення інтеграції іммігрантів у
шведське суспільство орієнтується на
три основні принципи:
— рівність між іммігрантами й
шведами;
— воля вибору культурного роз
витку іммігрантів;
— співробітництво й солідар
ність між корінним населенням Шве
ції та різними етнічними групами.
У Швеції створено та діє близь
ко 50 іммігрантських організацій.
Кількома мовами виходять радіо та
телепередачі на частотах Шведської
корпорації. На десятьох мовах вихо
дить газета для іммігрантів, субсидо
вана урядом Швеції. Її передплачує
близько 10 тисяч осіб. Організову
ються 700годинні курси з вивчення
шведської мови. Навчаючи усіх без
винятку іммігрантів державній мові,
влада Швеції в той же час піклуєть
ся про збереження національної са
мобутності переселенців. Більше 670
тисяч іммігрантів стали повноцінни
ми громадянами Швеції. В 80х ро
ках прийнятий закон, який заборо
няє
етнічну
дискримінацію
іммігрантів як на роботі, так й в
інших галузях суспільного життя [3,
c. 13].
Франція за своєю конституцією
не визнає національні меншини, вва
жаючи, що інтереси більшості важ
ливіші: існування єдиного народу в
межах єдиної і неподільної респуб
ліки засноване на історичній тра
диції з кінця XVIII століття, коли
була проголошена "Декларація прав
і свобод людини й громадянина". У
Франції домінує одна державна мова
— французька. Іспанія та Італія в
цьому питанні займають більш гнуч
ку позицію, мають конституції, в
яких містяться статті про охорону
мов національних меншин.
З часів Великої французької ре
волюції Франція проводить політи
ку асиміляції, відповідно до якої
представники етнічних меншин по
винні прийняти загальфранцузькі
цінності, бути, насамперед, францу
зами. При цьому в кожної людини
залишається право проявляти свою
індивідуальність (у тому числі куль

турну, релігійну або етнічну) на осо
бистому, але не груповому рівні. Не
визнання прав меншин, а також їхніх
прав на відділення рятує державу від
складної проблеми зобов'язань
щодо них, від загрози порушення на
ціональної цілісності. Але у Франції
з 1982 року офіційно визнано мови й
культури етнічних меншин. У 1985
році утворена Державна рада з на
ціональних справ і культури. У за
конодавстві (але не в конституції)
країни є пункти, які дають меншинам
свободу слова. Існує певний розрив
між правом і реальністю. У школах
Франції вивчають мови й діалекти
(корсиканський, каталонський, бас
кський, бретонський, фламандський,
ельзаський). Корсиці наданий статус
автономії в сфері культури й радіо
мовлення. Прояви расизму у Франції
мають переважно антиарабську
спрямованість [3, c. 14].
У Китаї проживає 56 національ
ностей. У сукупності вони назива
ються чжунхуа миньцзу (китайські
нації). Хань (китайці) становлять
91,9% (1042 млн чоловік) від загаль
ного населення Китаю. Інші 55 націй
(їхня загальна чисельність сягає
91,2 млн чоловік) називаються на
ціональними меншинами. Серед них
18 народів, чисельність кожного з
яких перевищує 1 млн чоловік, а
найменш чисельний народ нарахо
вує лише кілька тисяч чоловік. Ста
новлячи менше 1/10 населення краї
ни, національні меншини Китаю зай
мають майже 60% всієї китайської
території. Народи Китаю говорять
більш ніж 50 мовами. Політичне
представництво забезпечене в Китаї
різними етнічними групами. У ки
тайців у Народних зборах є один
росіянин, тому що там є й російська
громада. Збори обираються на чо
тири роки, і найменші етнічні групи
— росіяни й евенки (а в Китаї жи
вуть половина всіх евенків) ділять
одне місце по два роки. Але всетаки
кожна громада має місце депутата
й може ним скористатися. На сучас
ному етапі спостерігається значна
активізація національних меншин в
економічному та культурному буд
івництві Китаю [13, c. 119].
Комісія ЮНЕСКО з культури
та розвитку в 1997 році підтримала
канадський підхід як модель для
інших країн. Парадокс розвитку
Канади полягає в тому, що вони
досягають своєї єдності через
різноманіття. У Канаді жодна зі ста
етнічних груп не становить
більшості населення країни. За пе
реписом населення, в 1996 році
лише 5 мільйонів канадців у графі
"етнічне походження" вказали себе
як канадці, інші ж жителі ще усві
домлюють свою етнічність. Так,
3,9% назвали себе корінними наро
дами Канади (індіанцями або інуї
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тамиескімосами), 23,5% вказали на
своє французьке й 29,4% — на бри
танське походження, 4,1% — на
змішане британське й французьке,
12,2%, на французьке чи британсь
ке походження, змішане із пред
ставниками інших груп, ще 26,9%
віднесли себе до представників
інших етнічних груп [14, c. 78].
Серед осіб європейського поход
ження (крім французького чи бри
танського) переважають італійці,
німці, поляки, українці. Серед
вихідців із країн третього світу —
китайці, жителі Індокитаю, Півден
ної Азії. В останні роки китайська
мова в Канаді стала третьою мовою
за ступенем використання в родині.
Мігрантикитайці практично не
піддані асиміляції. Етнічні групи
дуже нерівномірно розподілені в Ка
наді. Близько 16% канадського насе
лення народилися в іншій країні й
більше половини цього числа живе в
п'ятьох великих містах — Торонто,
Монреалі, Ванкувері, Едмонтоні та
Вінніпезі. Населення Торонто більш
ніж на 38% складається з народже
них поза Канадою. Найбільший
центр всіх етнічних груп — провінція
Онтаріо. Тут іммігранти становлять
1/4 частину населення [15, c. 11].
За межами провінції Квебек про
живає більше трьох мільйонів фран
комовних канадців, які не підтриму
ють сепаратистські настрої провін
ції. У Квебеці 80% жителів мають
французьке походження, 56% гово
рять лише французькою й 38% воло
діють і французькою й англійською
мовами. За межами Квебека в англо
мовних провінціях проживає більше
1 мільйона чоловік суто французько
го і ще 2 мільйони — змішаного по
ходження. Французькою мовою во
лодіють 43% жителів провінції Нью
Брансуік, батьківщини народу, що
теж зародилася в Канаді —
акадійців, жителів Луізіани, народу
зі своєю тривіковою історією, влас
ною літературою, особливим діалек
том. Їх більше півмільйона [16, c. 64].
У 1971 році федеральний уряд
Канади офіційно прийняв концепцію
мультикультурності, визначивши
країну як полікультурне суспільство
в рамках англофранцузької двомов
ності та встановивши відповідну по
саду міністра. Мультикультуралізм
розуміє свободу як вибір. Вона при
пускає повну свободу для індивіда
щодо культури. Людина не зобов'я
зана дотримуватися звичаїв і цінно
стей власне етнічної групи, їй не по
винні насильно нав'язувати цінності
більшості, вона не повинна стражда
ти від будьякої дискримінації за ет
нічним принципом, і в той же час має
бути захищена від ворожості етніч
них співвітчизників, якщо не хоче
дотримуватися їхніх звичаїв і тра
дицій. Індивід повинен вільно вико
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ристовувати власну етнічну культу
ру або відхилятися від неї, викорис
товувати культуру іншої групи або
змішувати різні культури — має пра
во керуватися лише власними індив
ідуальними переконаннями.
Вимога мультикультуралізму не
є лише теоретичною. Мультикульту
ралізм має політичну сутність. Він
має на увазі рівне визнання різних
культур, коли кожна з них має не
лише право на існування, але, кори
стування однаковими цивільними
правами й свободами. Мета політи
ки мультикультуралізму формува
лась як заохочення груп й індивідів
до інтеграції через середній курс між
асиміляцією й відділенням, як спосіб
уникнути соціальних і психологічних
наслідків, пов'язаних з маргіналіза
цією. Концепція мультикультураліз
му підкреслює важливість захисту
прав людини, соціальної участі й
рівності, але в той же час — збере
ження груп і міжгрупової терпи
мості. Толерантність або терпимість
— єдиний принцип, що лежить в ос
нові мультикультуралізму. Але при
цьому толерантність заснована на
такій політиці держави, яка передба
чає шляхом впровадження системи
субсидій, грантів, комісії із прав лю
дини, програми рівності щодо зайня
тості тощо, привести суспільство до
справедливості й рівності. В 1985
році був створений Комітет палати
громад по мультикультуралізму. В
1988 році був прийнятий закон про
полікультурність. Мультикульту
ралізм припускає безліч субкультур,
заснованих на етнічній ідентичності,
це значно більше, ніж культурна по
літика. Це політика, призначена не
лише зберігати й розширювати по
лікультурну спадщину канадців, але
й забезпечити досягнення рівності в
економічній, соціальній і політичній
сферах.
Найбільш успішно політика му
льтикультуралізму проводиться в
провінції Онтаріо і на Заході країни,
менш успішно — у Квебеці і Атлан
тичних провінціях. У провінції Квебек
франкоканадці менш прихильні до
іммігрантів і політики мультикульту
ралізму. Вони схильні розглядати
інші культури й мову як потенційну
загрозу їхньому суспільству, як праг
нення підірвати позиції франкока
надців як народузасновника. Але
вони в той же час розділяють ідеали і
цінності мультикультуралізму, такі
як відсутність дискримінації, збере
ження своєрідності етнічних культур.
На думку канадського дослідника Е.
Річмонда, "ця політика не лише
найбільш реалістична, але й сприяє
росту єдності суспільства, що у іншо
му випадку зіштовхнулася б із силь
ною опозицією, якщо потреби й інте
реси етнічних меншин були б зігноро
вані" [15, c. 20].

Мультикультуралізм Канади виз
нає соціальну реальність (полі
етнічність) і використовує політичні
інститути держави для реалізації
політики взаємоповаги, толерант
ності, соціальної справедливості
щодо всіх етнічних груп. Етнічне й
расове різноманіття визнається не
від'ємним компонентом соціального
порядку. На думку російського дос
лідника Ю. Муравйова, "Практика
мультикультуралізму — зовні буду
чи альтруїстичногуманістичною, по
суті, виступає як спроба увічнення
етнічної і соціальної відсталості не
лише в племінних суспільствах, але
й у молодих націй, що вступили на
шлях модернізації. Особливо шкід
ливе замикання в рамках мовної
спільноти, що закінчується культур
ним сепаратизмом, відірваністю від
світових культурних досягнень....Од
нак неприйнятною представляється
й позиція консерваторів, які розгля
дають мультикультуралізм як ра
сизм, протиставляючи йому буржу
азні сімейні — антиколективні —
цінності. Справжня альтернатива
мультикультуралізму — інтернаціо
налізм у справжньому розумінні цьо
го слова" [цит. за: 17, c. 381].
Із середини 90х років проблеми,
пов'язані з роллю етнокультури в су
часному суспільстві, висунулися в
Канаді на одне із центральних місць
у суспільних і політичних дискусіях.
Уперше ідеї про зміну статусу етно
культури пролунали в опубліковано
му в 1995 році урядовому документі
"Канада у світі". Якщо раніше етно
культура перебувала на периферії
урядових пріоритетів і суспільних
інтересів, то тепер вона висунулася
в центр у багатьох урядових струк
турах, ЗМІ, в академічних і ділових
колах. Головні висновки такі: саме
державна політика етнокультури
виступає головним гарантом націо
нальної ідентичності, саме вона
являє собою основний принцип на
ціонального суверенітету й націо
нальної гордості, що не дає розчини
тися нації в загальному потоці гло
балізму. Модель етнополітики, що
створили канадці, грунтується на
основних п'ятьох принципах:
1) визнання необхідного вільно
го творчого самовираження;
2) відкриття канадського куль
турного ринку й можливість для ка
надців робити вибір з різноманітно
го спектра зразків культури;
3) державна підтримка націо
нальної культури за допомогою
цілого ряду фінансових і законодав
чих заходів;
4) акцентування плюралізму та
двомовного характеру канадської
культури;
5) взаємодія федерального, про
вінційного та муніципального рівнів
етнічної підтримки [18, с. 93].
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шення етнічної проблематики
свідчить про те, що пануючими в те
оретичній думці й суспільній прак
тиці є концепції культурного та етн
ічного плюралізму й толерантності.
Їхній пріоритет, за оцінками автори
тетних експертів, визначається тим,
що вони найбільш прийнятні для
інтерпретації сучасної ситуації в
міжетнічних відносинах. Проте, в
наукових колах і дотепер точаться
запеклі суперечки щодо доцільності
і виправданості політики "позитив
них дій", спрямованої на усунення
наслідків расової дискримінації при
прийомі на роботу чи навчання, а та
кож запобігання такої дискримі
нації. Так, відомий американський
консерватор П. Б'юкенен у роботі
"Смерть Заходу" різко та негативно
оцінює як саму концепцію, так і ре
зультати політики "позитивних дій"
[21, c. 282—287].
Що стосується України, на сьо
годні існує нагальна потреба у ви
робленні продуманої, науково об
грунтованої державної етнонаціо
нальної політики як складової фун
даменту національної безпеки, сус
пільства й держави. Лише в державі,
де забезпечені гармонізація й узгод
ження інтересів всіх етносів і соц
іальних спільнот може бути зреалі
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З огляду на вищенаведене, зау
важимо, що у національних, етнічних
меншинах найбільше визріла сві
домість мультикультурної Європи й
найкраще розвинена сприйнят
ливість до різного напряму думок,
способу мислення і життя. Часи,
коли Європа була континентом білої
раси, що сповідує християнство,
пішли в минуле. Уже сьогодні в роз
винених країнах питання про етніч
ну чистоту вважається некоректним.
Країна, яка закрита в культурних
відносинах, приречена на відставан
ня або переродження. Гальмом в її
розвитку буде саме своєрідність
культур і мов, тому що загальна тен
денція у світовому співтоваристві
спрямована у бік згладжування роз
біжностей.
Немає єдиних принципів та
підходів, що забезпечують у демок
ратичних суспільствах вирішення ет
нополітичних проблем, вони різні й
до того ж змінюються в межах кож
ної держави, залежно від конкретної
ситуації. На сучасному етапі Канада,
як і США, Австралія, Нова Зеландія,
Швеція, проводять політику мульти
культуралізму. Це ті держави, насе
лення яких сформувалося в основно
му на іммігрантській основі.
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