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Abstract
Ipoteza de cercetare pe care se bazează lucrarea
de faţă poate fi rezumată după cum urmează: pluralismul
juridic stimulează egalitatea pentru minorităţile naţionale. În
acest context, pluralismul juridic apare ca instrument în
gestionarea consecinţelor politice ale diversităţii.
În demersurile noastre vom insista asupra
egalităţii prin politici, programe şi legislaţie. O mare
provocare va fi să demonstrăm faptul că egalitate nu
înseamnă identitate, ci mai degrabă se ţine cont de
diferenţe
şi
diversitate
pentru
asigurarea
egalităţii/tratamentului egal pentru minorităţile
naţionale.
În prima parte, lucrarea prezintă câteva
perspective teoretice asupra minorităţilor naţionale,
insistând asupra statutului special şi asupra drepturilor
specifice revendicate de populaţiile indigene, în
contextul internaţional. În această secţiune vom discuta
câteva dintre justificaţiile familiare pentru acordarea
unor drepturi mai puternice privind autodeterminarea
popoarelor indigene şi vom încerca să oferim definiţii
potrivite conceptelor cu care vom lucra ulterior, în
corpul textului.
O problemă centrală pe care lucrarea de faţă îşi
propune să o trateze este înfăptuirea justiţiei pentru
7
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minorităţile indigene. Astfel, în această parte vom
dezbate pe marginea unor argumente în vederea
stabilirii unor măsuri speciale în cazul populaţiilor
indigene, care să recunoască nevoia şi dreptul acestora
la auto-guvernare.
Partea a doua a lucrării este construită în jurul
controversatului concept de pluralism juridic. Vom
încerca aici, pornind de la demersului lui Griffiths de a
stabili o teorie descriptivă pentru acest concept să
punem în lumină toate aspectele importante pe care
pluralismul juridic le implică. În acest demers vom
insista asupra definirii conceptului în opoziţie cu
ideologia centralismului legal şi vom prezenta câteva
dintre abordările iniţiale ale pluralismului juridic care au
pregătit platforma pentru o dezvoltare constructivă a
conceptului.
Punctul central al acestei lucrări este reprezentat
de importanţa şi dezvoltarea unui sistem juridic care
reflectă moştenirea culturală a Noii Zeelande, faţă de
care toţi neo-zeelandezii, nu doar majoritatea
dominantă să simtă că fac parte. Analiza documentelor
din ultima parte a lucrării are ca scop accentuarea
nevoii de schimbare/adaptare a cadrului juridic la
nevoile reale ale minorităţii indigene māori din Noua
Zeelandă. Soluţiile propuse în ultima parte a lucrării
tind spre asigurarea unei egalităţi absolute pentru
minorităţile naţionale.

8
Extras din volumul: Cordoş, A. C. (2011).
Pluralismul juridic ca instrument de gestionare a consecinţelor politice ale diversităţii:
Cazul māori din Noua Zeelandă - Aotearoa. Iaşi, România: Lumen.

Partea I
1. Revizuirea literaturii. Perspective asupra
populaţiilor indigene
Kymlicka (2001) consideră popoarele indigene
ca făcând parte din categoria largă a minorităţilor
naţionale, alături de naţiunile fără stat (stateless nations), din
care fac parte scoţienii, catalanii, flamanzii sau
puertoricanii. Deşi deţin anumite caracteristici unice,
popoarele indigene împărtăşesc aceeaşi tendinţă a
minorităţilor naţionale de a se opune politicilor de
construire a statului naţional şi de a lupta mai degrabă
pentru o anumită formă de autoguvernare teritorială
(territorial self-government). Mai mult decât atât, ele oferă
justificaţii pentru cererile făcute apelând la încorporarea
lor injustă în stat şi/sau la tratate istorice care le
garantează autoguvernarea şi/sau la importanţa centrală
pe care o au pământul, limba şi cultura proprie pentru
identitatea şi autonomia lor.
Unii autori afirmă că popoarele indigene nu pot
fi incluse în minorităţile naţionale, şi că ar trebui văzute
ca făcând parte dintr-o categorie distinctă pe deplin, cu
drepturi sui generis. Aceasta pare a fi şi tendinţa din
9
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dreptul internaţional de dată recentă, care a separat în
mod clar problema drepturilor indigene de cea a
drepturilor celorlalte minorităţi naţionale. În cartea sa,
Indigenous Peoples in International Law, James Anaya face
poate cea mai susţinută justificare pentru acest trend
dezvoltat în dreptul internaţional (Kymlicka, 2001).
Cartea oferă o privire de ansamblu asupra statutului
popoarelor indigene în dreptul internaţional. Pornind
de la premisa că în ultimele două decade dreptul
internaţional a suferit o dezvoltare drastică, cartea apare
ca o îndrumare folositoare pentru înţelegerea
schimbărilor legale din sistem.
Cea mai remarcabilă dezvoltare pare a fi
Proiectul Declaraţiei Naţiunilor Unite cu privire la
drepturile popoarelor indigene (Draft UN Declaration
on the Right of Indigenous Peoples ), despre care
Anaya discută mai pe larg.1 Autorul acordă de
asemenea o atenţie sporită altor corpuri internaţionale,
precum Comitetul inter-american pentru drepturile
omului (Inter-American Commission on Human
Rights), subliniind faptul că aceste organizaţii regionale
merită o mai mare atenţie, din moment ce ar putea fi

UNDRIP a fost concepută de către Grupul de lucru al
Naţiunilor Unite asupra populaţiilor indigene (UN Working
Group on Indigenous Population) între anii 1985 – 1993, şi aprobat
de către UN Subcommission on the Protection of Minorities in 1994
(un corp independent de experţi); Declaraţia a fost ratificată de
UN General Assembly doar în septembrie 2007.
1
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actorii principali în implementarea normelor
internaţionale.
În conţinutul cărţii Anaya discută atât textele
legale oficiale privind popoarele indigene, cât şi
documente pregătitoare şi cadrul dezbaterilor. În acest
cadru al dezbaterilor şi în aceste documente sunt
expuse dinamicile din legea internaţională. Apariţia
dezbaterilor asupra primelor acţiuni pentru adoptarea
unor noi legi internaţionale în anii 1970 au dezvăluit
adesea interesul propriu şi ipocrizia multor statenaţionale, îmbinate cu anumite temeri şi dezacorduri
deschise. Intenţia autorului este de a construi o teorie a
drepturilor indigene, arătând că noile norme
internaţionale cu privire la popoarele indigene nu sunt
doar un compromis ad hoc între grupuri care rivalizează,
ci cuprind un set de principii morale coerente, care pot
fi apărate.
Kymlicka consideră că apariţia noilor norme
internaţionale privind popoarele indigene se află în
strânsă legătură cu schimbarea privind drepturile
minorităţilor naţionale, prin minorităţi naţionale
înţelegând grupuri care s-au stabilit de veacuri pe un teritoriu
pe care ei îl văd ca fiind ţara lor; grupuri care se văd ca popoare
sau naţiuni distincte, dar care au fost încorporate (adesea
involuntar) într-un stat mai mare (Kymlicka 2001).
Categoria minorităţilor naţionale (national minorities sau
homeland minorities) include şi populaţiile indigene ca
inuiţii în Canada, samii în Scandinavia sau māori în
Noua Zeelandă, dar şi grupurile naţionale cum ar fi
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catalanii în Spania, scoţienii în Marea Britanie şi
quebecii în Canada. Acestea din urmă sunt uneori
numite naţiuni fără stat (stateless nations) pentru a le
distinge de populaţiile indigene.
Cu toate că nu există criterii universal acceptate
pentru a deosebi populaţiile băştinaşe de naţiunile fără
ţară, există un punct de vedere privind rolul pe care
aceste grupuri l-au jucat în procesul de formare a
statului. Intenţia naţiunilor fără stat a fost să-şi formeze
propriile state, însă au pierdut în lupta pentru putere
politică, în timp ce popoarele indigene au existat în
afara acestui sistem european de state. Catalanii,
puertoricanii, flamanzii, scoţienii şi quebecii sunt naţiuni
fără stat (stateless nations), în timp ce samii, inuiţii, māori
şi indienii americani sunt popoare indigene ( indigenous
peoples ) (Kymlicka, 2001).
În ultimul deceniu am asistat la transformări
importante în normele internaţionale privind atât
naţiunile fără stat, cât şi popoarele indigene. Diverse
documente internaţionale recente tratează problema
naţiunilor fără stat. De exemplu, Organizaţia pentru
Securitate şi Cooperare în Europa (The Organization on
Security and Cooperation in Europe) a adoptat în 1991
Declaraţia privind Drepturile Minorităţilor Naţionale
(Declaration on the Rights of National Minorities), şi a stabilit
funcţia de Înalt Comisar pentru Minorităţi Naţionale
(High Commissioner on National Minorities) în 1993.
Naţiunile Unite au dezbătut o Declaraţie privind drepturile
persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice,
12
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religioase sau lingvistice (Declaration on the Rights of Persons
Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic
Minorities), şi o Convenţie-cadru privind protecţia
drepturilor minorităţilor naţionale (Framework Convention
on the Right of National Minorities) în 1995.
În baza celor amintite mai sus am putea afirma
că există o anume orientare pentru codificarea şi
întărirea drepturilor minorităţilor, chiar dacă aceasta a
luat forma a două dezvoltări paralele: un set de
convenţii şi declaraţii privind popoarele indigene, şi un
set de convenţii şi declaraţii privind naţiunile fără stat
(Kymlicka, 2001).
Această preocupare recentă faţă de minorităţile
naţionale este o schimbare totală de direcţie faţă de
abordarea postbelică. După eşecul planului Ligii
Naţiunilor de protejare a minorităţilor, solicitările
minorităţilor naţionale au dispărut pe scară largă din
contextul dreptului internaţional de după război,
înlocuite de o nouă focalizare asupra drepturilor
umane. Minorităţile naţionale care au vrut ceva mai
mult de protecţia drepturilor lor individuale civile şi
politice au primit sprijin redus din partea comunităţii
internaţionale pentru solicitările lor. De fapt, legea
internaţională a dispus doar două drepturi insuficiente
pentru aceste minorităţi: acestea puteau apela la
articolul 1 din Carta Naţiunilor Unite, care spune că
popoarele au dreptul la auto-determinare; sau puteau recurge
la articolul 27 din Pactul internaţional cu privire la
drepturile civile şi politice (International Covenant on Civil
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and Political Rights), potrivit căruia în statele în care există
minorităţi etnice, religioase sau lingvistice, persoanele aparţinând
acestor minorităţi nu pot fi lipsite de dreptul de a avea, în comun
cu ceilalţi membri ai grupului lor, propria lor viaţă culturală, de
a profesa şi practica propria lor religie sau de a folosi propria lor
limbă.
Kymlicka consideră aceste două opţiuni ca fiind
nesatisfăcătoare, argumentând că, pentru majoritatea
minorităţilor naţionale, fie ele naţiuni fără stat sau
populaţii indigene, articolul 1 (aşa cum este tradiţional
înţeles) este prea puternic, iar articolul 27 este prea
slab.
Majoritatea minorităţilor naţionale au nevoie de
ceva la mijloc, iar evoluţia recentă din legea
internaţională privind drepturile minorităţilor încearcă
tocmai să găsească nişte standarde care să se încadreze
între articolul 1 şi articolul 27.
Dreptul la autodeterminare din articolul 1 este
prea puternic deoarece, în mod tradiţional a fost înţeles
ca incluzând şi dreptul minorităţilor de a-şi forma
propriul lor stat. Tocmai din acest motiv, scopul său a
fost restricţionat în mod drastic în dreptul internaţional.
De fapt a fost limitat de ceea ce numim teoria apei sărate
(salt-water thesis sau blue water thesis), şi anume, popoarele
care au fost colonizate de peste mare au dreptul la
independenţă, dar minorităţile naţionale cuprinse în
interiorul unui stat (învecinat din punct de vedere
teritorial), nu au dreptul la independenţă (Kymlicka,
2001). Astfel, popoarele indigene din Vanuatu, din
14
Extras din volumul: Cordoş, A. C. (2011).
Pluralismul juridic ca instrument de gestionare a consecinţelor politice ale diversităţii:
Cazul māori din Noua Zeelandă - Aotearoa. Iaşi, România: Lumen.

Pluralismul Juridic ca instrument de gestionare ...

Oceanul Pacific au dreptul la autodeterminare întrucât
au fost colonizate de peste mare, în timp ce popoarele
indigene din Scandinavia nu deţin acest drept, potrivit
teoriei apei sărate, deoarece colonizatorii lor au venit pe
pământ, nu pe mare. Astfel, minorităţile interne, chiar
dacă au fost subiectul unui proces similar de cucerire
teritorială şi colonizare, ca şi coloniile de peste mare, nu
sunt definite ca popoare diferite având propriul drept la
autodeterminare.
Pentru aceste minorităţi naţionale cărora li se
refuză recunoaşterea ca popor în baza articolului 1,
singura soluţie a fost recurgerea a articolul 27 din
Pactului internaţional cu privire la drepturile civile şi
politice. Acesta este însă prea slab pentru dreptul de a se
bucura de propria cultură, fiind înţeles în mod tradiţional
ca incluzând doar drepturi negative de non-interferenţă,
mai degrabă decât drepturi pozitive la ajutor,
consolidând autonomia sau recunoaşterea publică. De
fapt, articolul reafirmă doar drepturile standard privind
libertatea exprimării, libertatea asocierii, libertatea
întrunirii şi libertatea conştiinţei (Kymlicka, 2001).
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