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Egy másfajta Európát kell 
létrehozni. Amelynek a terü-
leti egységeit nem a nemze-
tállamok, hanem a nemzeti 
régiók jelentik. Amelyet Bre-
tagne, Bajorország, Korzika, 
Skócia, Katalónia, Székely-
föld és a többi régió alkot.

→ PHILIPPE ARGOUARCH

D ezmat diho! Ez bretonul azt 
jelenti: Jó napot önöknek! 
Néhány évvel ezelőtt a Wi-

ki Leaks feltárt egy bizalmas ma-
gánbeszélgetést Michel Rocard 
francia exminiszterelnök és a pá-
rizsi amerikai nagykövet között. A 
beszélgetésben az egykori francia 
kormányfő siránkozva beismer-
te, hogy Franciaországot nehéz 
vezetni, mert „öt kultúra tönkre-
tételével jött létre, ezek a breton, 
az elzászi, a fl amand, a korzikai 

és az okszitán”. Végeredményben 
így lett Franciaország egy nemze-
tállam. Ez azt jelenti, hogy nem a 
nemzet az, amely az államot al-

kotja, hanem az állam az, amely 
a nemzetet létrehozza. Maradhat-
nánk ennyiben, de Franciaország 
azt hiszi, hogy ezt az elvet a világ 

többi részére is alkalmazhatja. 
Nemrégiben, 2014-ben is ez tör-
tént, François Hollande elnöksége 
alatt, amikor a közigazgatási régi-

ókat a helybéli lakosság bármiféle 
megkérdezése nélkül olvasztották 
egybe. Bretagne, amely viszont 
követeli a visszatérést a történelmi 

területéhez, a maga öt megyéjével 
nem egyesülhetett.

De még ennél is súlyosabb, hogy 
Franciaország a gyarmatosítás 
korában Afrikában a gyarmatait, 
amelyek államokká váltak, kizá-
rólag a földrajzi és gazdasági ér-
dekeinek megfelelően hozta létre. 

1920-ban a Közel-Keleten a szö-
vetségesek egy apró kurd államot 
alkottak, amikor harmincmillió 
kurd létezett, és ezt az államot ha-
mar bekebelezte az új Törökország. 
Ezt az elvet alkalmazták az első vi-
lágháború végén a szövetségesek 
a trianoni egyezmény esetében is, 
1920-ban, melynek épp a századik 
évfordulójára emlékezünk: egy 

igazságtalan és rendellenes dön-
tést hoztak, melynek következté-
ben Magyarország hárommillió 
magyart elveszített. Kétmillió erdé-
lyi magyart nyilvánítottak román-
ná egyik napról a másikra. Ma 1,2 
millió magyar él Székelyföldön, és 
követeli magyar identitásának elis-
merését és elfogadását.

A versailles-i Nagy Trianon-kas-
télyban 1920. június 4-én aláírt 
egyezmény egy aberráció.

Akkor, amikor a szövetségesek 
kikövetelték maguknak, hogy a 
népek önrendelkezési jogának 
elvét alkalmazzák a győztesek 
esetében, ugyanezt az elvet megta-
gadták a vesztesektől. Egyébiránt 
a Nobel-békedíjas, breton szár-
mazású Aristide Briand 1920-ban 
kijelentette a képviselőházban: 
„Elegendő ránézni Magyarország 
térképére, hogy észrevegyük, an-
nak határai nem igazságosak.” A 
mai Európa – vagyis az európai kö-
zösség, amely csupán nemzetközi 
egyezmények eredménye – nem 
kíván foglalkozni ezzel a kérdéssel.

Egyébként is az Európai Parla-
mentnek nagyon kevés hatalma 
van, mivel az Európai Bizottság-
nak vétójoga van minden döntés 
felett, és ennek van jogalkotási, 
javaslattételi joga is. Vagyis ma-
rad az európai petíciók lehetősé-
ge – amelyeket európai polgári 
kezdeményezésnek neveznek –, 
lehetővé téve a polgároknak, hogy 
megpróbáljanak változtatni a dol-
gokon, és törvények megszavazá-
sára kényszerítsék a parlamentet.

Egy ilyen petíció aláírására 
mindannyiukat megkérem. Ez a 
nemzeti régiók elismeréséért indí-
tott kezdeményezés. Mindeddig a 
polgári kezdeményezések nem ju-
tottak el a törvényhozásig. Ennek 
ellenére biztatok mindenkit, hogy 
írja alá ezt a folyamatban lévőt, 
amely a nemzeti régiók elismeré-
séért zajlik.

Egy másfajta Európát kell létre-
hozni, olyat, mint amilyent Ulrike 
Guérot professzor asszony ajánlott. 
Amelynek a területi egységeit nem 
a nemzetállamok, hanem a nemze-
ti régiók jelentik. Amelyet Bretag-
ne, Bajorország, Korzika, Skócia, 
Katalónia, Székelyföld és a többi 
régió alkot. Hatalmas munka, egy 
forradalom előtt állunk. Addig is 
arra bátorítunk mindenkit, hogy 
írja alá a nemzeti régiókért indí-
tott európai polgári petíciót (Nem-
zetirégiók.eu), amelynek neve: 
EU-jogszabályt a régiók egyenlősé-
géért és a regionális kultúrák fenn-
tarthatóságáért.

A szerző újságíró, a Breton
Kulturális Intézet tagja

BÁTORÍTANI KELL MINDENKIT, HOGY ÍRJA ALÁ AZ EURÓPAI POLGÁRI KEZDEMÉNYEZÉST

Nemzeti régiókkal egy új Európáért!

→ A versailles-i Nagy Tria-
non-kastélyban 1920. júni-
us 4-én aláírt egyezmény 
egy aberráció. Akkor, ami-
kor a szövetségesek kikö-
vetelték maguknak, hogy 
a népek önrendelkezési 
jogának elvét alkalmazzák 
a győztesek esetében, 
ugyanezt az elvet megta-
gadták a vesztesektől.

A papír alapú aláírást felváltotta a számítógépen vagy maroktelefonon elvégezhető online-aláírás

Dabis Attila (balra) a Breton Kulturális Intézet munkatársaival
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→ Miről szól a kezdeményezés? 

A Székely Nemzeti Tanács által elindított európai 
polgári kezdeményezés célja, hogy a gazdasági le-
maradás megszüntetését szolgáló uniós kohéziós 
források elosztásánál a nemzeti regionális jelleg-
zetességek szempontjaira is legyenek tekintettel. 
Annak érdekében, hogy az Európai Unió napirendre 
tűzze a kérdést, az aláírásgyűjtés 2019. május 7-i 
meghirdetésétől számított egy év alatt legkevesebb 
egymillió támogató aláírást kell összegyűjteni leg-
alább hét európai uniós országból. Korábban – az 
RMDSZ kezdeményezésére – hasonló módon jutott 
sikerre a Minority SafePack elnevezésű kisebbség-
védelmi kezdeményezés, amelyről így az Európai 
Parlamentnek tárgyalnia kell. Bár az ügyek megol-
dására nem jelent teljes garanciát, hogy azok na-
pirendre kerülnek az uniós intézményekben, ettől 
függetlenül nem szabad lemondani annak lehető-
ségéről, hogy a polgári kezdeményezéseken keresz-
tül többletjogokat szerezzünk a magyar nemzetisé-
geknek, továbbá segítsük őket a felzárkózásban, 
az életszínvonaluk javításában, valamint kultúrájuk 
megőrzésében – buzdított aláírásra Gulyás Gergely 
kancelláriaminiszter is.

→ Otthonról is alá lehet írni

A koronavírus-járvány felerősödése jelentősen hátráltatja a Székely Nemzeti Tanács alá-
írásgyűjtési akcióját. Izsák Balázs, az SZNT elnöke lapunknak elmondta: februárban bő 
két hét alatt a hatvanezer aláírásról eljutottak kétszázezerre. Ebben nagy szerepe volt a 
magyarországi közszolgálati média szerepvállalásának. A rádió- és tv-híradókban folya-
matosan szóba kerülő európai polgári kezdeményezést a Kárpát-medence utódállamai-
ban sokan aláírták, így az SZNT vezetősége abban reménykedett, hogy a május 7-ig hátra 
levő időszakban sikerül behozni a hatalmas lemaradást. Úgy tűnik, a járvány ezt a kezde-
ményezést is megtorpedózza. Dabis Attila, a Székely Nemzeti Tanács külügyi megbízottja 
lapzártánkkor nyilatkozott az M1 közszolgálati csatorna hírműsorának, ahol arra biztatta 
az embereket, hogy aki még nem tette meg, otthonról írja alá a polgári kezdeményezést 
online formában. Az Erdélyi Naplónak nyilatkozva, ezt szorgalmazta Izsák Balázs is, aki 
arra kérte az embereket, hogy a vírusfertőzés terjedésének megakadályozásáért maradja-
nak otthon, de ez ne legyen elkeseredettség és depressziós menekülés. „Az otthontartóz-
kodás is legyen a jövőtervezés egyik formája, készüljünk a vírusfertőzés utáni időszakra. 
Ebben simán belefér a közösségünk jövőjét szolgáló polgári kezdeményezés otthoni, szá-
mítógépes aláírása is a Nemzetirégiok.eu honlapon” – fogalmazott lapunknak az SZNT 
elnöke. Tegnapig az európai polgári kezdeményezést 230 289 személy írta alá.




