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Jill Evans walesi EP-kép-
viselő Nagy-Britanniának 
az Európai Unióból történt 
távozása után hazatér szülő-
hazájába. A Kárpát-medencei 
magyarság jogköveteléseiért 
is síkra szálló politikussal 
EP-képviselői tapasztalatai-
ról beszélgettünk.
→ KRIVÁNSZKY MIKLÓS, BRÜSSZEL

Sok évet töltött az Európai 
Parlamentben, munkáját a Bre-
xit miatt kellett abbahagynia. 
Hogyan tekint vissza brüsszeli és 
strasbourgi tevékenységére?

Ilyenkor nem a személyes 
dolgok a jelentősek, hanem a 
megtett út az eredményekkel és a 
kudarcokkal egyaránt. Számomra 
fontos volt, hogy nemcsak wale-
si politikusként képviselhettem 
hazámat, hanem az Európai Sza-
bad Szövetség/EFA elnökeként 
minden kisebbségben élő euró-
pai embert is. Sokat küzdöttem a 
kisebbségi nyelvek elismeréséért 
és beszélőinek jogaiért. Habár az 
EP-ben nem számított hivatalos 
nyelvnek, felszólalásaimban a 
walesi nyelvet használtam annak 
alátámasztására, hogy az Euró-
pai Unióban minden nép nyelve 
egyenrangú és annak egyenjogú-
nak kell lennie. Akkor is kitartot-
tam e mellett, ha nem értem el a 
kitűzött célt, de legalább előmoz-
dítottam közös ügyünket.

Mire emlékszik még szívesen? 
Húsz évvel ezelőtt, amikor ide 

kerültem, az elsők közt szólaltam 
fel a klímaváltozás kérdésében. 
Mindig küzdöttem ezért, pedig az 
elején ellenséges fogadtatása volt. 
Az idő azonban minket igazolt: 
ma minden felelős politikus na-
pirenden tartja. Akkoriban azzal 
támadtak, hogy a klímaváltozás 
megakadályozásáért követelt in-
tézkedések aláássák a gazdaságot 
és munkahelyeket számolnak fel. 
Napjainkban ezek az aggályok 
már fel sem merülnek. Walesben is 
komoly kihívások várnak rám. Az 
Európai Uniótól nem válunk meg, 
hiszen pártom továbbra is az EFA 
európai pártcsalád tagja marad, 
így kapcsolatban leszek régi kol-
légáimmal és barátaimmal.

A Brexit után vajon újra napi-
rendre kerül a skót kérdés? 

A skót kérdés már egyszer te-
rítékre került. Nálunk, Walesben 
az elmúlt egy-két évben a füg-
getlenség kérdése szintén köz-
beszéd tárgya. Ha az ügy mellett 
még nem is áll meggyőző több-
ség, egyre többen fejtik ki véle-

ményüket, tehát nem elszigetelt 
jelenségről beszélünk. Abból 
kell kiindulnunk, hogy az Egye-
sült Királyság ezentúl már nem 
lesz ugyanaz, mint ami eddig 
volt. Sok kérdésfelvetésre várnak 
választ az emberek, ami új hely-
zetet teremt és új megoldásokra 
lesz szükség. Itt már nincs tabu-
téma: a függetlenség kérdésében 
is vita, párbeszéd várható.

Komoly gondot okozhat az 
északír helyzet, hiszen az írek 
számára elfogadhatatlan egy 
kirekesztő határ. Vajon vissza-
térhetnek a békekötés előtti ál-
lapotok? 

Nem tartom kizártnak. Mi 
mindent megteszünk azért, hogy 
ez ne történjen meg. Egy valós 
kockázat áll fenn, miközben a 
brit kormány mindent elköve-
tett, hogy a kockázatot növelje. 
Walesnek igen szoros kapcsolata 
van az írekkel, most pedig ismét 
határ választ majd el bennünket. 
Nem tudjuk, ennek milyen hatása 
lesz a kereskedelemre, a kultúrá-
ra, a sportra és az egyéni kapcso-
latokra. A mi kötelességünk ír kol-

légáinkkal azon dolgozni, hogy a 
béke fennmaradjon és az élet zök-
kenőmentesen haladjon tovább.

Mi várható a következő, Bre-
xit utáni időszakban az Európai 
Unióban? A katalán kérdés kap 
valamilyen megoldást? 

Mindig a nagy pártok döntöt-
tek, ők adták az Európai Bizottság 
elnökét, ez gondolom lényegesen 
nem változik. Az elkövetkező két 

évben az Európai Unió jövőjéről 
tartandó konferencia keretében 
keresett megoldásokról szintén 
a nagy tömörülések döntenek, 
az viszont elkerülhetetlen, hogy 
Európa változzon. A katalán krí-
zis megkerülésének politikája 
nem folytatható. Az ott kialakult 
állapotok annyira sok embert 

megdöbbentettek és annyian csa-
lódtak az európai magatartásban, 
hogy helyzetük rendezését nem 
lehet már szőnyeg alá seperni. 
Néha megértem, hogy az EB az-
zal érvel, ez a spanyolok belügye. 
De a bizottságnak felelőssége van 
abban, hogy az emberi jogok ne 
sérüljenek és a jó bánásmód ne 
csorbuljon, mint ahogyan az Ka-
talóniában történt. Ne feledjük, 
Katalóniában politikai vezető-

ket tartanak börtönben – köztük 
egy megválasztott EP-képviselőt 
–, az Európai Uniónak viszont a 
demokrácia érdekében cseleked-
nie kell. A Brexit után a skót és a 
walesi függetlenség, valamint az 
ír egyesítés is olyan kérdés, ami 
elől az unió nem zárkózhat el.

Mindig támogatta a Kárpát-me-
dencei magyar nemzeti közössé-
gek követeléseit. Mit őriz meg e 
sok éves együttműködésből? 

Mindig szerettem volna meglá-
togatni Erdélyt, de elfoglaltságaim 
ebben megakadályoztak, így az 
Európai Szabad Szövetség küldöt-
teként jutottam el végül Erdélybe. 
El voltam ragadtatva a fogadta-
tástól! Az Erdélyi Magyar Néppárt 
kongresszusán felszólalhattam és 
beszélhettem hazámról, Walesről, 
amit nagy szeretettel és kedvesség-
gel fogadtak. Éreztük, kisebbségi-
ként mennyi sok közös van ben-
nünk. Fontos azt tudatosítanunk 
magunkban, hogy nem vagyunk 
egyedül. Nemcsak mi küzdünk, 
hanem sokan mások is ugyanazo-
kért a jogokért. Leggyakrabban 
a legalapvetőbb jogokért, mint 
például az anyanyelv használata. 
Ösztökélést és bizakodást hozott 
számomra az erdélyi találkozás, 
meg bizalmat abban, hogy testvér-
pártjaink demokratikus küzdelme 
nem hiábavaló.
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Európában nem lehet tabutéma a függetlenség

→ Fontos azt tudatosíta-
nunk magunkban, hogy 
nem vagyunk egyedül. 
Nemcsak mi küzdünk, 
hanem sokan mások is 
ugyanazokért a jogokért.
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H I R D E T É S

→ Jill Evans

A walesi Plaid Cymru párt európai parlamenti képvi-
selője húsz éven át küzdött a kisebbségek jogaiért, 
beleértve a magyar nemzeti közösségeket is. Nemrég 
az Erdélyi Magyar Néppárt meghívására látogatott Er-
délybe, de következetesen kiállt a felvidéki magyarok 
mellett is, elkötelezett védnöke volt a Beneš-dekrétu-
mok áldozatainak, számos beadványban követelte 
a dekrétumok következményeinek orvoslását. Nem-
csak az autonómia híve, hanem az önrendelkezés-
hez való elvitathatatlan jog egyik szószólója is. A Bre-
xit után sem hagyja el a politikai térfelet: hazájának, 
Walesnek a függetlenségéért harcol.




