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H I R D E T É S

Változást hoz-e Ukrajnában a 
vasárnapi elnökválasztás döntő 
fordulója? Az utóbbi időben 
a nemzeti kisebbségeket ért 
jogfosztások magyar, de román 
részről is felháborodást keltet-
tek. Közben Kelemen Hunor 
RMDSZ-elnöknek az országból 
való kitiltása a kijevi hatalom 
cinikus magabiztosságát jelzi.

 » PATAKY ISTVÁN

F ölényesen vezet Volodimir Ze-
lenszkij humorista elnökjelölt 
a hivatalban lévő ukrán ál-

lamfővel szemben egy friss felmérés 
eredménye szerint, támogatottsága 
csaknem háromszorosa a Petro Poro-
senkóénak. Az ukrán elnökválasztás 
március 31-én rendezett első forduló-
ban Zelenszkij végzett az első helyen 
a szavazatok több mint 30 százaléká-
val, Porosenko pedig a másodikon 
kicsit kevesebb mint 16 százalékkal. 
Darcsi Karolinától, a Kárpátaljai Ma-
gyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) 
kommunikációs titkárától azt kér-
deztük, mire lehet számítani a ma-
gyar, de nemzetközi közvélemény 
számára is ismeretlen Zelenszkijtől a 
kisebbségi kérdések kezelése terén.

Sajátos megközelítés
az anyanyelvhasználatról
„Zelenszkij elnökjelölti kampányá-
ban többször utalt a szabad anya-
nyelvhasználatra, a nemzetiségi, 
felekezeti hovatartozástól független 
egyenlő jogok biztosítására, a hiva-
talos kampányprogramjából azon-
ban hiányoznak az írásos részek a 
kisebbségek helyzetére vonatkozó-
an. A kárpátaljai magyarság mind-
össze remélni tud, s azt reméli, hogy 
olyan elnöke lesz az országnak, aki 
a kisebbségek számára is garantálja 
az alkotmányban rögzített jogokat” 
– fogalmazott a KMKSZ politikusa. 
Hozzátette: létrejötte óta a lehető 
legnehezebb időszakát éli át a füg-
getlen Ukrajna. „Az öt éve tartó há-
ború teljesen leépítette a gazdasá-
got, huszonnyolc év alatt az ország 
elvesztette lakosságának negyedét, 

politikailag továbbra is rendkívül 
zavaros, társadalmilag viszont re-
ményt és változást váró” – adott 
rövid összegzést Ukrajnáról Darcsi 
Karolina.

A kárpátaljai magyarok túlnyomó 
többsége egyébként Zelenszkijre 
szavazott a megmérettetés első for-
dulójában. A nagy esélyes egy ko-
rábbi interjúban sajátos megköze-
lítésben nyilatkozott a kisebbségiek 
nyelvhasználatának korlátozásáról. 
„A kormányzat nem kellene erőltes-
se az ukrán nyelvhasználatot… Egy 
generáció múlva úgyis mindenki 
ukránul fog beszélni” – vélekedett 
Volodimir Zelenszkij.

Kiterjesztett magyarellenes 
zaklatások
Kelemen Hunor kitiltásával, annak 
ukrajnai visszhangjával kapcsolat-
ban a KMKSZ kommunikációs titká-
ra elmondta, a történtekről beszá-
molt az ukrán sajtó, főként a helyi 
hírportálok. „Számunkra úgy tűnik, 
hogy a kárpátaljai magyarok ellen 
2016-ban indult megfélemlítési és 
zaklatási kampányt mára a magyar 
nemzetiségű európai politikusokra 
is kiterjesztették. Felháborítónak 
és megengedhetetlennek tartjuk az 
incidenst” – hangsúlyozta Darcsi 
Karolina, aki arról is tájékoztatott, 
hogy Zubánics Lászlóval, az Ukraj-

nai Magyar Demokrata Szövetség 
(UMDSZ) elnökével együtt a KMKSZ 
is levélben kért magyarázatot Ke-
lemen Hunor kitiltására Petro Po-
rosenko elnöktől, Pavlo Klimkin 
külügyminisztertől, valamint Vaszil 
Hricaktól, az Ukrán Biztonsági Szol-
gálat vezetőjétől. A levélre egyelőre 
nem kaptak választ.

Az ukrajnai eseményeket a román 
sajtó is fi gyelemmel kíséri. A bu-
karesti médiában nagyjából meg-
egyeznek az elemzők abban, hogy 
Volodimir Zelenszkij győzelme az 
elnökválasztás első fordulójában az 
ukrán oligarchikus rendszer elleni 
proteszt szavazatoknak köszönhető. 
Amúgy Románia is aggódik az ottani 
biztonság esetleges romlása, és az 
ukrajnai román kisebbség helyzeté-
nek rosszabbodása miatt. Nemrég az 
Ukrajnában élő közel félmilliós ro-
mán, illetve moldovai kisebbségiek 
önkormányzati képviselői nyílt levél-
ben kértek segítséget a bukaresti kor-
mánytól és parlamenttől. Akárcsak 
a kárpátaljai magyarok, ők is azt ne-
hezményezték, hogy az ukrán okta-
tási törvény 7. cikkelye visszaszorítja 
az anyanyelvű oktatást. Kijev ennek 
kapcsán fi gyelmen kívül hagyta a 
Velencei Bizottság ajánlásait, ráadá-
sul a törvénnyel kizárólagossá tették 
az ukrán nyelvet a legtöbb közintéz-
ményben. Hasonló panaszlevelet fo-

A JOGFOSZTÁSOKKAL SÚJTOTT KÁRPÁTALJAI MAGYAROK ÉS A ROMÁNOK VOLODIMIR ZELENSZKĲ T LÁTNÁK SZÍVESEBBEN ÁLLAMFŐNEK

Komolyan bíznak az ukrán humoristában

Petro Porosenko hivatalban lévő államfő (balra) jelentős hátránnyal vág neki a második fordulónak kihívójával, Volodimir Zelenszkĳ jel szemben

galmaztak meg az ukrajnai ortodox 
román papok az anyanyelvhaszná-
lat akadályoztatásáról.

Zavaros elvek a kisebbségekről
Míg a magyar kormány Kijevben, 
de minden lehető nemzetközi fó-
rumon is éles hangon tette szó-
vá a kárpátaljai magyarokat és a 
többi nemzeti kisebbséget érintő 
jogfosztást, addig Bukarest jóval 
visszafogottabban reagált a tör-
téntekre. Az ukrajnai elnökvá-
lasztás első fordulójában a román 
többségű választási kerületekben 
Zelenszkij magabiztosan győzött.

Barabás T. János, a budapesti 
Külügyi és Külgazdasági Intézet 
vezető kutatója a Krónikának el-
mondta, a Kijevvel való szoros 
biztonsági együttműködéssel sem 
tudta Bukarest javítani ukrajnai 
nemzettársai helyzetét. Úgy látja, 
Zelenszkij zavaros és primitív el-
veket vall a kisebbségekről. „Vár-
hatóan az erőszakszervezetek és 
főbb támogatói – Ihor Kolomojsz-
kij oligarcha, Anatolij Gricenko 
volt védelmi miniszter, Jurij Bojko 
békepárti politikus – tanácsait fo-
gadja majd meg ebben a témában, 
bár utóbbiak részéről eddig hiány-
zott a pozitív érdeklődés a nem 
orosz kisebbségek iránt” – fogal-
mazott lapunknak az elemző.

 » A kárpátal-
jai magyarság 
mindössze 
remélni tud, s 
azt reméli, hogy 
olyan elnöke lesz 
Ukrajnának, aki a 
kisebbségek szá-
mára is garantál-
ja az alkotmány-
ban rögzített 
jogokat.




