סוגי מדינות לאום
והצדקות למדינות לאום

המצגת נערכה ע"י ניר הוניג
כל הזכויות שמורות לוויסקול לימודים מקוונים בע"מ

מדינת לאום אתנית תרבותית:

מדינה בה קיים רוב אתני תרבותי אחד (לצד קבוצות אתניות נוספות).

מאפייני הרוב האתני באים לידי ביטוי בסמלי המדינה ,במוסדות המדינה ובמועדים המצוינים בחוק.
דוגמה :מערכת החינוך תכלול תכנים הקשורים למאפייני הרוב האתני במדינה זו.
לצד המאפיינים האתניים של המדינה קיימים גם יסודות פוליטיים משותפים היכולים לכלול :הסכמה על שלטון דמוקרטי ,רצון
לחיים משותפים ופלורליסטים.

מדינת דו לאומית:

מדינה בה קיימים שני לאומים מרכזיים (לצד קבוצות אתניות נוספות).

המאפיינים האתניים של שני הלאומים באים לידי ביטוי בסמלי המדינה ,במוסדות המדינה ובמועדים המצוינים בחוק.
דוגמה :מערכת החינוך במדינה זו תכלול את המאפיינים האתניים של שני הלאומים המרכזיים.
לצד המאפיינים האתניים של המדינה קיימים גם יסודות פוליטיים משותפים היכולים לכלול :הסכמה על שלטון דמוקרטי ,רצון
לחיים משותפים ופלורליסטים.

מדינה רב לאומית:

מדינה בה קיימים יותר משני לאומים מרכזיים (לצד קבוצות אתניות נוספות).

המאפיינים האתניים של הלאומים באים לידי ביטוי בסמלי המדינה ,במוסדות המדינה ובמועדים המצוינים בחוק.
דוגמה :מערכת החינוך במדינה זו תכלול את המאפיינים האתניים של הלאומים המרכזיים.
לצד המאפיינים האתניים של המדינה קיימים גם יסודות פוליטיים משותפים היכולים לכלול :הסכמה על שלטון דמוקרטי ,רצון
לחיים משותפים ופלורליסטים.

מדינת כלל אזרחיה/מדינת לאום פוליטית
המדינה מזוהה עם כל האזרחים מכל הקבוצות השונות (ללא קשר לשייכות אתנית).
הסמלים ,המועדים ומוסדות המדינה מבטאים מאפיינים נבחרים המשותפים לכל אזרחי המדינה.

מדינה זו מדגישה את השוויון הקיים בין כלל האזרחים ללא קשר למוצאם האתני.

הצדקות לקיומן של מדינות לאום

 מימוש הזכות לחיים ביטחון ושלמות הגוף:הזכות קובעת שלכל אדם יש זכות לחיות בביטחון ואסור לפגוע בגופו .חובת השלטון היא להגן על
ביטחונו של האדם בעזרת כוחות הביטחון ובאמצעות חקיקה.

מימוש זכות זו מתממש בצורה מיטבית במדינת לאום .זאת כאשר הלאום מהווה רוב במדינה.
במצב זה הלאום מוגן מפני רדיפות מצד לאומים אחרים ויכול לקיים את ייחודיותו בביטחון ללא חשש.

הצדקות לקיומן של מדינות לאום
 מימוש עיקרון הכרעת הרוב:העיקרון קובע שבמדינה דמוקרטית הכרעות נקבעות על פי הכרעת רוב .הכרעת הרוב
מתממשת על ידי מתן זכות הצבעה לכל בעלי זכות הבחירה .על פי עיקרון זה המיעוט חייב
לציית להכרעת הרוב ,כל עוד הכרעת הרוב לא פוגעת בזכויות האדם והאזרח.
כאשר הלאום מהווה רוב במדינתו יש לו את הסמכות לקבוע לעצמו את אופיה של המדינה,
את סמלי המדינה ואת הנורמות החברתיות המונהגות במדינה .זאת כמובן מבלי לפגוע
בזכויות האדם והאזרח של אזרחי המדינה שאינם שייכים לקבוצת הלאום ומהווים מיעוט
במדינה.

הצדקות לקיומן של מדינות לאום
 מימוש הזכות לתרבות:הזכות קובעת שלבני האדם יש זכות לפתח את תרבותם .במסגרת זו ניתנת הזכות לאדם
לחקור את תרבותו ,לפרסם אותה ולקיים את התרבות באופן פומבי ומעשי בחיי היום יום .זאת
כל עוד אין בכך פגיעה בזכויות האדם והאזרח של הזולת וכן כל עוד מימוש ופיתוח התרבות
נעשה במסגרת החוק.

קבוצת לאום יכולה לפתח את תרבותה הייחודית בצורה המיטבית ביותר במסגרת מדינת
לאום .במדינת הלאום יכול הלאום לשקוד על תרבותו ולבנות את מרחב החיים הציבוריים על פי
עקרונות תרבותו הלאומית .זאת כמובן מבלי לפגוע בזכויות האדם והאזרח של בני המיעוטים
במדינה שאינם שייכים לקבוצת הלאום.

סיכום
סוגי מדינות לאום:
 .1מדינת לאום אתנית תרבותית.
 .2מדינת דו לאומית.
 .3מדינה רב לאומית
 .4מדינת כלל אזרחיה

הצדקות למדינת לאום:
 .1מימוש הזכות לחיים ביטחון
ושלמות הגוף.
 .2מימוש עיקרון הכרעת הרוב.
 .3מימוש הזכות לתרבות.

