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Szűk hónappal a határidő előtt hiányzik a szükséges aláírások egynegyede

Minority SafePack: vészesen ketyeg az óra

Bár már csak egy szűk hó-
nap van hátra a Minority 
SafePack nevű európai pol-

gári kezdeményezés aláírásgyűj-
tésének április 3-i határidejéig, a 
nemzeti és nyelvi kisebbségek vé-
delme érdekében indított kezde-
ményezés iktatásához szükséges 
egymillió aláírásból még mindig 
hiányzik negyedmillió. Ennek el-
lenére Vincze Loránt, az Európai 
Nemzetiségek Föderatív Uniójának 
(FUEN) elnöke azt mondta, tovább-
ra is optimista. Bízik abban, hogy 
meglesz a szükséges számú támo-
gatás ahhoz, hogy elindulhasson 
az a folyamat, amely az Európai 
Unió szerveinek bevonásával egy 
kisebbségvédelmi rendszer meg-
valósítására törekedne. Emlékez-
tetett, a polgári kezdeményezés si-
keréhez nem elég az egymillió alá-
írás összegyűjtése, a támogató nyi-
latkozatok számának legalább hét 
tagállamban el kell érnie az elő-
írt küszöbértéket.  Romániában, 
Magyarországon és Szlovákiában 
már megvan a minimális számú 
aláírás, ami nem jelenti azt, hogy 
ezen országokban már le lehet áll-
ni az aláírások gyűjtésével.

Még behozható a lemaradás!

 A Minority SafePack célja, hogy az 
Európai Unió jogi lépéseket tegyen 
a nemzeti és nyelvi kisebbségek-
hez tartozó emberek védelmének 
javítása, valamint az unió kulturá-
lis és nyelvi sokszínűségének meg-
erősítése érdekében. Az aláíráso-
kat interneten és kinyomtatott alá-
írási íveken is gyűjtik. A kisebbsé-
gek európai szintű jogvédelme an-
nál is inkább fontos, mert minden 
tizedik uniós polgár, vagyis 50 mil-
lió ember kisebbségi sorban él.

Vincze Loránt elismerte, az alá-
írásgyűjtés „megkésett, de még 
nincs elkésve”. A FUEN-elnök sze-
rint az akcióban résztvevő külön-
böző szervezeteken múlik, hogy a 
hátramaradt időben mennyire vá-
lik intenzívvé a kampány. „A ha-
táridőig még be lehet hozni a hi-
ányzó 250 ezer támogató aláírást. 
Az elmúlt időszakban megmoz-
dult Magyarország, és Erdélyben 
az RMDSZ vállalta, hogy még ösz-
szegyűjt 25 ezer támogatót, ezzel 
pótolni lehet majd a hiányzó kéz-
jegyeket, onnan, ahol a közössé-
gek gyengébbek vagy rosszabbul 
szervezettek” – szögezte le Vincze 
Loránt. 

 Az aláírásgyűjtés egyébként tíz 
tagországban zajlik, a FUEN elnö-
ke szerint azért, mert ez egyfajta 
„biztonsági szelepet” jelent: ha tíz 
országgal számolnak, akkor hét-
ben biztosan meglesz a kvóta. Így 
Románia, Magyarország és Szlo-
vákia mellett – ahonnan a támoga-
tók zömére számítanak – még Bul-
gáriában, Horvátországban, Szlo-
véniában, Dániában, Spanyolor-
szágban, Lengyelországban és 
Lettországban is mozgósítanak. 
„Ezek a tényezők feljogosítanak 
arra, hogy optimista legyek” – tette 
hozzá a szervezet elnöke. 

Erdélyi aktivisták segítenek  

Mivel már ketyeg az óra, a FUEN 
nagy erőket mozgósít, hogy a cél-
egyenesben elég embert érjenek el 
aktivistáik. Vincze Loránt kérdé-
sünkre elmondta, eleve az egész 
kampányt erdélyi szakemberek 
koordinálják, mivel nekik van a 
legnagyobb tapasztalatuk az alá-
írásgyűjtésben. Ezt próbálják más 
európai országban is hasznosí-

tani. Az egyik erdélyi hírportál 
egyébként két héttel ezelőtt ar-
ról írt, hogy egy mikrobusznyi er-
délyi aktivistát küldtek Szlovéniá-
ba és Horvátországba, hogy az ot-
tani magyar közösséget aktivizál-
ják. Annak ellenére, hogy mindkét 
országban alacsony a megszabott 
kvóta – Szlovéniában 6 ezer, Hor-
vátországban 8250 –, a gyűjtés las-
san halad. 

Az Európai Bizottság honlapján 
elérhető aláírási felületen jól lát-
ható, hogy az említett országok-
ban mennyire silány az érdeklő-
dés: a valós időben elérhető, kizá-
rólag az online-gyűjtésre vonatko-
zó adatok szerint Szlovénia a kvó-
ta alig 10 százalékát teljesítette, 
Horvátország 9 százalékon áll. En-
nél sokkal rosszabb a helyzet Bul-
gária (1,75 százalék) és Lengyel-
ország (2) esetében, míg például 
Lettországban már a kvóta 83 szá-
zalékát sikerült teljesíteni. Vincze 
Loránt a hírportálnak korábban 
beismerte: menet közben derült ki, 
hogy a FUEN-tagszervezetek több-
sége gyakorlatilag bármilyen poli-
tikai aktivizmusra képtelen.

„Nem a témával van a baj, azt 
mindenki támogatta. Viszont ami-
kor dolgozni kellett, akkor derült 
ki, nem tudják végezni” – fogalma-
zott Vincze, hozzátéve, hogy Eu-
rópában vannak olyan 40–50 ez-
res nemzeti kisebbségek, amelyek 
számára az 500 aláírás összegyűj-
tése is nehézséget jelent.

Közösségerősítő akció

„Ez a kezdeményezés a kisebb-
ségi közösségeket erősíti. Egy kö-
zösség ereje mutatkozik meg ab-
ban, hány aláírást tud összegyűj-
teni a Minority SafePack támoga-

tására. Bízom benne, hogy még ez-
után is bárhol feléledhetnek a kö-
zösségek, intenzívebbé válhat az 
akció” – fogalmazott Vincze Ló-
ránt. Hozzátette, még korai, hogy 
mérleget vonjanak, ám szerveze-
ten belül mindenképpen levonják 
a következtetést. A következőkben 
nagyobb hangsúlyt fektetnek arra, 
hogy fejlesszék, építsék a tagszer-
vezeteiket, ezeket jobban össze-
kapcsolják a közösségekkel. 

 Porcsalmi Bálint, az RMDSZ 
ügyvezető elnöke a Szövetségi 
Képviselők Tanácsának (SZKT) 
marosvásárhelyi ülésén elmond-
ta: aktivistáik 250 ezer helyett 261 
ezer aláírást gyűjtöttek össze Er-
délyben. „Mi több, a kezdeménye-
zésnek nemcsak zászlóvivői va-
gyunk, hanem motorja és szer-
vezője is Európa szinten. Tudjuk, 
ezt nem bízhatjuk sem a véletlen-
re, sem másra. Éppen ezért már-
cius 25-ig további 25 ezer aláírást 
fogunk összegyűjteni Erdélyből” – 
fogalmazott Porcsalmi Bálint. 

 Kelemen Hunor RMDSZ-elnök 
korábban úgy fogalmazott: a 
Minority SafePack indításakor a 
kezdeményezőként fellépő alaku-
latot az érdekelte, hogy arra kény-
szerítse az EU-t: találjanak meg-

oldást a kisebbségek védelmé-
re.  Mert bár van olyan állam, ahol 
rendezték a kérdést, számos or-
szágban problémák vannak. Em-
lékeztetett: a kisebbségügyi javas-
latcsomag kiterjed a szabad anya-
nyelv- és szimbólumhasználatra, 
az egyenlő bánásmódra, a nemzeti 
kisebbségi kultúrák megőrzésére. 

Románia külügyminisztériu-
ma tavaly ősszel – eljárási okokra 
hivatkozva – megtámadta az Eu-
rópai Unió luxemburgi bíróságán 
a Minority SafePack európai pol-
gári kezdeményezés bejegyzését. 
A külügyminisztérium azzal in-
dokolta lépését, hogy Románia az 
alapszerződések értelmében fo-
galmazott meg elvi álláspontot az 
EU és a tagállamok közötti helyes 
hatáskörmegosztásról, és bírósá-
gi keresete az EU egyik intézmé-
nyének (Európai Bizottság) egyet-
len határozata ellen szól. A tárca 
elismételte ugyanakkor a koráb-
ban sokszor megfogalmazott állás-
pontját, amely szerint Románia vé-
di valamennyi olyan állampolgára 
jogait, aki szabad elhatározásából 
valamely kisebbséghez tartozónak 
vallja magát.

BÍRÓ BLANKA, GYERGYAI CSABA

A Székely Nemzeti Tanács (SZNT) 
marosvásárhelyi felvonulásra hív-
ja híveit március 10-re a székely 
szabadság napjára. Felhívásában 
Izsák Balázs SZNT-elnök arra fi-
gyelmeztet, hogy az idei marosvá-
sárhelyi felvonulásra egy olyan év-
ben kerül sor, amikor kibontako-
zása századik évfordulóját ünnep-
li a székely önrendelkezési mozga-
lom, amikor ötven év telt el azóta, 
hogy Nicolae Ceauşescu kommu-
nista diktátor megszüntette a Szé-
kelyföldre kiterjedő Magyar Auto-
nóm Tartományt, amikor harmad-
jára került a román parlament asz-
talára a Székelyföld területi auto-
nómiájának statútumtervezete, és 
amikor Románia – azóta leváltott 
– miniszterelnöke akasztással fe-
nyegette meg a székelyeket. Izsák 
Balázs a következőt tartja az idei 

év nagy kihívásának: elegendő erőt 
tud-e felmutatni a székelység an-
nak bizonyítására, hogy nem sike-
rült az ellene irányuló megfélemlí-
tés. „Legyünk erősek, bátrak és kö-
vetkezetesek, és üzenjük meg az 
egész világnak: alkotmányos esz-
közökkel, erőszakmentesen, de 
rendíthetetlen kitartással igényel-
jük a székelyek szabadságát: Szé-
kelyföld államon belüli önrendel-
kezését” – áll a felhívásban.

Az SZNT elnöke a világban élő 
magyarok szervezeteihez is fel-
hívással fordul. Arra kéri őket, 
március 10-én vonuljanak székely 
zászlókkal Románia külképvise-
letei elé, és fejezzék ki szolidaritá-
sukat a székely autonómiamozga-
lommal. Izsák Balázs az MTI-nek 
elmondta, az idei megemlékezést 
és felvonulást tavaly márciusban 

jelentették be a polgármesteri hi-
vatalnál. Hozzátette: a hivatal a 
bejelentés utáni 48 órában tilthat-
ta volna be a rendezvényt, de tiltó 
határozat nem született. A határ-
időn túl megfogalmazott kifogások 
miatt az SZNT egyszer már pert 
nyert a hivatal ellen.

Összefognak Háromszéken az 
erdélyi magyar pártok, érdek-
képviseleti szervezetek a márci-
us 10-i marosvásárhelyi székely 
szabadság napi mozgósítás érde-
kében – erről közös sajtótájékoz-
tatón számoltak be az illetékesek 
Sepsiszentgyörgyön. A Sepsiszéki 
Székely Tanács székházában tar-
tott eseményen az RMDSZ, az Er-
délyi Magyar Néppárt (EMNP), a 
Magyar Polgári Párt (MPP) és az 
Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács 
(EMNT) háromszéki vezetői, va-

lamint Izsák Balázs, az SZNT el-
nöke is hangsúlyozta: a centenári-
um évében különösen fontos a ki-
állás az autonómia mellett. Tamás 
Sándor Kovászna megyei tanács-
elnök, az RMDSZ háromszéki te-
rületi szervezetének elnöke rámu-
tatott, esetükben nincs kettős kom-
munikáció. Nemcsak jelenlétünk-
kel, hanem szervezéssel, mozgó-
sítással és anyagi támogatással is 
a székely szabadság napi ügy mel-
lé állnak. Emlékeztetett: a közös 
ügyek mindig eredményesek vol-
tak, példaként az öt évvel ezelőt-
ti székely szabadság napját, a szé-
kelyek nagy menetelését és a Szé-
kelyföld határainak kivilágítását 
említette. „Ezek a megmozdulások 
elérték a nemzetközi közvélemény 
ingerküszöbét is” – hangsúlyoz-
ta Tamás Sándor. Hozzátette: nem 

partizánakció, hogy az SZNT mel-
lé állnak, erről előzetesen egyez-
tettek Kelemen Hunor szövetsé-
gi elnökkel, aki egyetértett a moz-
gósítással.

Az EMNT és az EMNP idén is 
indít autóbuszokat a március 10-i
székely szabadság napjára Sep-
siszentgyörgyről, Csíkszeredából 
és Székelyudvarhelyről. Jelentke-
zés függvényében Kézdiszékről, 
Orbaiszékről, Gyergyószékről, Er-
dővidékről és Kolozsvárról is biz-
tosítanak szállítást. Az érdeklő-
dők jelentkezhetnek telefonon vagy 
személyesen az EMNT demokrá-
ciaközpontjaiban. Arra biztatják 
Székelyföld lakosságát, hogy mi-
nél nagyobb létszámban jelenjen 
meg a felvonuláson.

EN-ÖSSZEÁLLÍTÁS

Továbbra is kérdéses az RMDSZ által kezdeményezett Minority SafePack sor-

sa: az unión belüli nemzeti és nyelvi kisebbségek védelme érdekében indított 

akcióban a szükséges aláírások háromnegyede gyűlt össze, a határidőig pe-

dig még alig van egy hónap. Vincze Loránt FUEN-elnök optimista.

Székely szabadság napja Marosvásárhelyen

A tíz megcélzott országból Erdélyben gyűltek legjobban az aláírások

FOTÓ: RMDSZ.RO




