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A román kisebbségpolitikát élesen bíráló fel-

szólalásokkal és a kisebbségvédelem uniós 

szabályozását sürgető előadásokkal kezdődött 

el az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójá-

nak (FUEN) 62-ik kongresszusa csütörtökön, 

Kolozsváron.

Élesen bírálták az Európai 
Nemzetiségek Föderatív 
Uniója (FUEN) 62., kolozs-

vári kongresszusának csütör-
töki megnyitóján az erdélyi há-
zigazdák a román kormány ki-
sebbségpolitikáját, míg a ma-
gyar kormány képviselői a ki-
sebbségvédelem uniós szabá-
lyozását sürgették felszólalá-
saikban. 

A Napoca szálló konferencia-
termében megtartott esemé-
nyen felszólaló, az európai ki-
sebbségeket képviselő politiku-
sok egyetértettek abban, hogy 
fel kell számolni a közösségei-
ket hátrányosan érintő egyen-
lőtlenségeket, erre hivatott a 
Minority SafePack elnevezésű 
polgári kezdeményezés, mely-
nek sorsáról a délutáni panel-
beszélgetéseken is részletesen 
tárgyaltak. 

„A kisebbségek ügye közös ügy!”  

Semjén Zsolt miniszterel-
nök-helyettes – a kongresz-
szuson felolvasott üzenetében 
– gratulált a FUEN-nek a polgá-
ri kezdeményezéshez, és biz-
tatta az európai kisebbségeket, 
hogy használják ki a polgári 
kezdeményezés aláírásgyűjtő 
kampányát a kisebbségek hely-
zetének a megismertetésére, 
hogy „a nemzeti kisebbségek 
ügye súlyának megfelelően je-
lenjen meg az európai politikai 
napirenden”.

A kongresszust a helyszí-
nen köszöntő Potápi Árpád Já-
nos nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár azt hangsúlyoz-
ta, hogy Magyarország kiáll a 
nemzetközi fórumokon a ki-
sebbségeket megillető jogokért. 
Ezért vett részt a kezdeménye-
zők oldalán az Európai Bizott-
ság elleni pereskedésben, mely 
végül a polgári kezdeménye-
zés bejegyzéséhez vezetett. Az 
államtitkár megerősítette, Ma-
gyarország és a határain kívül 

élő nemzetrészek kiveszik a ré-
szüket az egymillió aláírás ösz-
szegyűjtéséből. Hozzátette: az 
európai identitás része a kul-
turális sokszínűség. Nyomaté-
kosította: az EU hatvanmillió 
kisebbségi polgára azt várja el, 
hogy az Unió ne csak az alap-
szerződésében deklarálja ér-
tékként a sokszínűséget, hanem 
szabályozással teremtsen ked-
vező feltételeket a kisebbségi 
identitások megőrzéséhez, ah-
hoz, hogy a kisebbségek boldo-
guljanak a szülőföldjükön.

Navracsics Tibor, az Euró-
pai Bizottság (EB) kultúráért, 
oktatásért, ifjúságért és spor-
tért felelős biztosa előadásában 
hangsúlyozta, kívánatos lenne, 
hogy az Európai Unió minden 
polgára az anyanyelve mellett 
már az iskolában megtanul-
jon még két európai nyelvet. El-
mondta: portfóliójához tartozik 
az EU nyelvi sokszínűsége is, 
és ilyen minőségében bátoríta-
ni kívánja a nyelvek tanulását 
és a nyelvi sokszínűség fenn-
tartását. Megjegyezte: az EU-
ban több mint hatvan regionális 
vagy kisebbségi nyelv létezik, 
amelyeket az Unió mintegy 40 
millió polgára beszél. Ezek stá-
tusát a nemzeti parlamentek 
határozzák meg, de az EB báto-
rítja a nyelvi sokszínűséget.

„Románia elutasítja 
a párbeszédet” 

Vincze Loránt, a FUEN el-
nöke köszöntőbeszédében 
sajnálatosnak nevezte, hogy 
olyan országként kell beszél-
nie Romániáról, amely eluta-
sítja a párbeszédet, amikor 
kollektív jogokról, egy közös-
ség zászlóhasználatáról, vagy 
az anyanyelv-használati esély-
egyenlőségről van szó. „Azt 
szeretnénk, ha a romániai ma-
gyar közösséget államalko-
tó tényezőként ismernék el, a 
magyar nyelvet pedig regioná-

lis nyelvként” – jelentette ki a 
FUEN elnöke. 

Kelemen Hunor RMDSZ-
elnök kijelentette: a NATO-, 
majd EU-csatlakozás idején ta-
pasztalt kisebbségbarát román 
intézkedések kora lejárt, és el-
kezdődött egy visszarendező-
dési folyamat. Mint kifejtette: 
ennek részben az is az oka, 
hogy nincs ellenőrzés, már nem 
figyeli senki, hogy mit kellene 
betartani. „Olyan eszközöket 
vezettek be a jogok megnyir-
bálására, a közéleti vezetők 
megfélemlítésére, amelyek el-
lenszerét ma még nehezen ta-
láljuk. Az igazságszolgáltatást 
és az erőszakszervezeteket 
vetik be ellenünk. A korrup-
cióellenes harc ürügy, hogy 
személyeket és intézményeket 
tiporjanak el” – jelentette ki a 
szövetség elnöke.

Szinte semmi sincs rendben

Kelemen Hunor ugyanak-
kor sérelmezte, hogy a román 
külügyminisztérium bajkeve-
rőnek próbálja beállítani az 
erdélyi magyarokat és a FUEN-
kongresszust. 

„Rossz hírünket keltik, va-
lótlanságot állítanak rólunk és 
szándékainkról. Úgy is mond-
hatnám, hogy hazudnak. Azt 
is hazudták, hogy a Minority 
SafePack szándéka az etni-
kai szeparatizmus, és mi ar-
ra törekszünk, hogy Románia 
területi egységét veszélybe so-
dorjuk. Minden törekvésünkről 
elmondtuk, hogy azokat kizá-
rólag Románia határain be-
lül kívánjuk megvalósítani, és 
kizárólag a parlamenti politi-
zálás eszközeit használjuk” – 
jelentette ki Kelemen Hunor. 
Hangsúlyozta: kizárólag a ro-
mán külügyminisztérium ál-
lítja, hogy Románia megoldotta 
a kisebbségi kérdést, és a ro-
mán kisebbségpolitika modell-
értékű. „Mi ezzel szemben azt 
mondjuk: szinte semmi nincs 
rendben” – szögezte le Kele-
men Hunor.

A nyitónap legérdekesebb pa-
nelbeszélgetésére Hit the Road! 
(Útra fel!) címmel került sor, 
amelyen a Minority SafePack 
további sorsáról beszélgettek 
a kongresszus résztvevői. Ke-
lemen Hunor szövetségi elnök 
úgy vélte, óriási feladat és mun-
ka az egymillió aláírás össze-
gyűjtése, az RMDSZ ebből 250 
ezret vállalt el. 

„Ha közösen tervezünk, ha 
a munkát jól előkészítjük, nem 
lesz gond. Ha az üzenetein-
ket őszintén és tisztán megfo-
galmazzuk, és nem zárkózunk 
el a többségi társadalomtól, 
sikerülni fog. Nekünk a kö-
vetkező hónapokban partne-
reket kell keresnünk a civil 
társadalomban, a közvélemény-
formálókban, de a tagállamok 
szintjén is” – fogalmazott a po-
litikus. Hans Heinrich Hansen, 

a FUEN korábbi elnöke úgy fo-
galmazott, Európában meg-
változott a hangulat, amióta a 
Minority SafePack kezdemé-
nyezést benyújtották 2013-ban. 
„Nem lennénk itt, ha nem len-
nénk tisztában vele, mennyire 
fontos az, amiért harcolunk” – 
mondta a kezdeményező bizott-
ság elnöke.

Az európai őshonos nem-
zetiségek ernyőszervezetének 
vasárnap záruló kolozsvá-
ri kongresszusán több mint 
300 küldött és meghívott vesz 
részt az 50 tagszervezet kép-
viseletében. A program szerint 
pénteken 17 órakor a bonchi-
dai Bánffy-kastélyban ünne-
pi fogadás keretében startol a 
Minority SafePack európai pol-
gári kezdeményezés aláírás-
gyűjtési kampánya. 
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Élesen bírálták a román kormányt a csütörtökön kezdődött kolozsvári FUEN-kongresszuson

Védelmet kérnek a kisebbségek

Az európai kisebbségek legnagyobb ernyőszervezeteinek képviselői találkoztak Kolozsváron

FOTÓ: BETHLENDI TAMÁS

Nem szabad rátelepedni a nemzeti identitásra 

Az európai identitásnak nem szabad rátelepednie a nemzeti és re-
gionális identitásokra, nem szabad elnyomnia ezeket – jelentette 
ki többek közt Navracsics Tibor, az Európai Bizottság (EB) kultúrá-
ért, oktatásért, ifjúságért és sportért felelős biztosa szerdán este 
egy Kolozsváron megtartott fórumon. Az EU-biztos Vasile Puşcaş 
egyetemi tanárral, Románia EU-csatlakozásának az egykori főtár-
gyalójával együtt válaszolt a többnyire román fiatalokból álló hall-
gatóság kérdéseire. Arra a kérdésre, hogy miért válik radikálissá 
az európai ifjúság, a biztos a korábbi gazdasági válság, és a jelen-
legi identitáskrízis hatásait említette. Arra emlékeztetett, hogy az 
Európai Unió az államok közötti gazdasági együttműködési for-
maként jött létre, az integráció azonban messze túllépte a gazda-
sági kereteket, és elérte az identitások rendkívül kényes kérdését. 
Navracsics kitérő választ adott a Krónika kérdésére, hogy milyen 
esélyét látja annak, hogy a Minority SafePack európai polgári kez-
deményezés EU-jogszabály elfogadásához vezessen. Kijelentette: 
a bizottság bejegyezte a kezdeményezést, és nem lenne helyes, ha 
a bizottság tagjaként politikai véleményt fűzne hozzá.

Áskálódott a román külügy 

Megerősítette csütörtökön Kolozsváron Navracsics Tibor uniós 
biztos a Krónika értesülését, miszerint a román külügyminiszté-
rium panaszt emelt az Európai Bizottságnál (EB) kincses városi 
látogatása kapcsán. Navracsics a Maszolnak adott nyilatkozatá-
ban elmondta, a bukaresti tárca levélben sérelmezte Jean-Claude 
Junckernél, az Európai Bizottság elnökénél, hogy Navracsics 
elfogadta a meghívást az Európai Nemzetiségek Föderatív Uni-
ója (FUEN) kincses városi kongresszusára, ám Bukarestbe nem 
látogat el. A Krónika elsőként írta meg az RMDSZ zilahi kongresz-
szusáról szóló szombati tudósításában, hogy a román diplomácia 
„begorombult” Navracsics kolozsvári látogatása miatt. Feltár-
tuk, hogy a bukaresti külügyminisztérium méltatlankodó levelet 
küldött Jean-Claude Juncker EB-elnöknek, értetlenségének adva 
hangot az uniós biztos magatartása kapcsán. 
A bukaresti „áskálódásra” Kelemen Hunor RMDSZ-elnök is utalást 
tett kongresszusi beszédében, azzal vádolva a román diplomá-
ciát, hogy akadályozni akarja az erdélyi magyarság törekvéseit. 
Vincze Loránt, a FUEN elnöke az ernyőszervezet Kolozsvárt zajló 
kongresszusán csütörtökön elhangzott beszédében sérelmezte, 
hogy noha Románia példaértékűnek tartja a kisebbségpolitikáját, 
a román állam meghívott képviselői mégis távol maradtak a ren-
dezvényről. Az RMDSZ külügyi titkári tisztségét is betöltő Vincze 
újságíróknak úgy nyilatkozott, információi szerint Horváth István 
szociológust, a kolozsvári Nemzeti Kisebbségkutató Intézet ve-
zetőjét és Laczikó Enikőt, az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala 
államtitkárát bukaresti kormányzati illetékesek megpróbálták 
lebeszélni arról, hogy részt vegyenek a FUEN kongresszusán. Hor-
váth István a Krónika megkeresésére nem kívánta kommentálni a 
FUEN elnökének nyilatkozatát.




