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• Az Európai Unió jogrendszere lehetővé teszi a székely önrendelkezés 
kivívását a Regionális Autonómia Európai Chartája[1] alapelvei szerint (is). 
Ez az Európai Bizottság által kiadott Az egyes tagállamok területein élő 
hagyományos vagy etnikai kisebbségek című dokumentumban (is) olvas-
ható, a 45. és 46. cikkelyekben megfogalmazva.

KILÁTÓ – DOM

45. cikkely: Úgy ítéli meg, hogy a 
hagyományos nemzeti kisebbségek 
problémái kezelésének a szubszidia-
ritás és az önkormányzatiság elvein 
alapuló döntéshozatalban történő 
hatékony részvétel az egyik leghaté-
konyabb módja, az Unión belüli leg-
jobb gyakorlatot követve; ösztönzi 
azokat a tagállamokat, melyek még 
nem ratifi kálták a nemzeti kisebb-
ségek védelmét szolgáló európai ke-
retegyezményt, hogy ezt késedelem 
nélkül tegyék meg.

46. cikkely: Úgy ítéli meg, hogy 
ezeknek a hagyományos nemzeti 
kisebbségi közösségeknek olyan kü-
lönleges szükségleteik vannak, ame-
lyek eltérnek az egyéb nemzetiségi 
csoportokéitól, illetve, hogy magának 
az Uniónak megfelelőbb módon kell 
ezeket a szükségleteket fi gyelembe 
vennie, hiszen ezeknek a száma a bő-
vítést követően jelentőssé vált.

Továbbá Európa Tanácsnak több 
olyan rendelkezése, jogszabálya, 
keretegyezményekben foglalt rendel-
kezése van, amelyek az EU számos 
olyan régiójára, illetve közigazgatási 
hatáskörökkel nem rendelkező föld-
rajzi körzetére vonatkoznak, amelyek 
nemzeti, nyelvi, kulturális sajátossá-
gokkal rendelkeznek. Ilyen a nemze-
ti/etnikai kisebbségi régiók jogsza-
bályának meghatározása, amelyről 
az Európai Unióról szóló szerződés 6. 
cikkében lehet olvasni.

Az Európa Tanács 1811/2007 szá-
mú, „Régiósítás Európában” című 
ajánlásának 6. pontja fogalmaz 
így: az Európa Tanács legtöbb tagál-
lamában olyan közösségek léteznek, 
amelyek erős kulturális, politikai és 
történelmi identitással rendelkez-
nek, és amelyek nem csupán régiók, 
de népek és társadalmak, ugyanak-
kor szembetűnő kollektív önazonos-
sággal rendelkeznek attól függetle-
nül, hogy régióként, nemzetiségként, 
országként határozzák meg őket, ám 
nem alkották meg önálló államu-
kat. Ennek ellenére látható megkü-
lönböztető jegyekkel rendelkeznek, 
amelyek politikai akaratot jeleznek 
az önkormányzatiság elérésére.

 A Keretegyezmény a Nemzeti Ki-
sebbségek Védelméről több rendel-
kezésben a „nemzeti kisebbséghez 
tartozó személyek által hagyomá-
nyosan, vagy jelentős számban la-
kott területekről” beszél.

Az Európa Tanács 1201/1993 szá-
mú ajánlásának 11. cikke kimondja: 
„Azokon a területeken, ahol a nem-
zeti kisebbséghez tartozó személyek 
többséget alkotnak, ezen személyek-

nek joguk van ahhoz, hogy sajátos 
történelmi és területi helyzetüknek 
megfelelő és az állam belső törvényei-
vel összhangban álló helyi vagy auto-
nóm közigazgatással, illetve különle-
ges jogállással rendelkezzenek.”.

A Kisebbségi és Regionális Nyel-
vek Európai Chartája a regionális 
vagy kisebbségi nyelv használatá-

nak területét úgy határozza meg, 
mint azt a földrajzi körzetet, „ahol ez 
a nyelv olyan számú személy kifeje-
zési eszköze, amely indokolja a jelen 
Charta által előírt különböző védel-
mi és ösztönző intézkedések megho-
zatalát.”

Létezik uniós 
jogértelmezési keret

Székelyföld, a fentiek alapján, lehet 
egy olyan gazdasági, történelmi ré-
gió, amely sajátos identitással, kul-
túrával, történelemmel rendelkezik, 
és amelynek - annak megőrzése ér-
dekében - saját önrendelkezési törek-
vései vannak. Gazdasági, társadalmi 
vagy akár közigazgatási rendszerek 
kialakítására is alkalmas régió, mi-
vel az önrendelkezési jogrendszere 
(amelynek bizonyos formái) máig 
fennmaradt, gondoljunk csak az ön-
álló székely jogra[2], melynek alapja 
a „vér és föld” fogalmak határozták 
meg már az 1200-as évek előtt (is).

De Székelyföld, mint élő, terü-
letalapú régió jelen pillanatban hi-
vatalosan sehol sem létezik. Hogy 
érthetőbb legyen, nincs hivatalos 
defi niálása sem az EU-ban, sem 
Romániában. Ha például Románia 
történelmi régióiról tárgyalunk hiva-
talosan, akkor Erdély, Havasalföld, 
Moldova és Dobrudzsa jelennek meg, 

mint múltbeli történelmi régiók. Szé-
kelyföldnek nincs hivatalosan leírt 
státusza.

Ha más, hasonló helyzetben le-
vő, az EU tagállamaiban létező ré-
giókhoz hasonlítanánk, akkor az 
első példaként Dél-Tirolt, Baszkföl-
det és a frízeket lehetne említeni. 
Az említett régiók nem csak saját 
államaik által elismert önrendel-
kezéssel rendelkeznek, hanem az 
EU is elismerte azokat, mivel saját 
államuk úgy sorolta be őket, mint 
különálló státusszal rendelkező 
régiók. Lenne erre uniós keretrend-
szere Romániának is, mégpedig a 
NUTS rendszer alkalmazásával, 
csak akarnia kell(ene).

Az EU jogszabályai szerint az ún. 
NUTS rendszer írja le a tagállamok 
közigazgatási rendszerét. Mindez 
annak alapján kerül összesítésre, 
ahogyan az egyes tagállamok azokat 
meghatározzák.

A NUTS rendszer három szintű 
közigazgatási egységet különböztet 

meg, hogy meghatározható legyen az 
EU kohéziós politikája, annak irány-
vonalait rögzíteni lehessen. Ennek 
értelmében olyan statisztikát állít 
össze, amely révén monitorizálhatja 
(többek között) az egyes államok, te-
rületek szociális és gazdasági válto-
zásait, demográfi ai adatait. Ez által 
egy gazdasági-regionális térképet 
képes meghatározni, amely a kohé-
ziós alapok politikájában lényegesen 
meghatározó szerepet játszik. Pél-
dául, ha Románia statisztikai adatai 
alapján bizonyos közigazgatási te-
rületeket már nem a mezőgazdasági 
szektorba sorol, akkor lehet keve-
sebb mezőgazdasági alapú támoga-

tást igényelhet az uniós alapokból. 
De ugyanez a helyzet kulturális téren 
is az uniós alapokkal: annak függ-
vényében, hogy milyen kulturális 
igényeket határoz meg Románia saját 
közigazgatási egységei számára, an-
nak alapján igényelhet forrásokat az 
uniós kulturális alapjaiból. Ez alap-
ján határozható meg az is, hogy mi 
az, ami kulturális örökség, hagyaték 
lehet, és kerülhet uniós védettség alá 
és mi nem. Ilyen lehetne a Csíksom-
lyói búcsú például, de mégsem lehet 
kulturális örökség, mivel Romániá-
ban Székelyföld, mint közigazgatási 
régió, nem létezik, sőt, mint történel-
mi régió sem. Talán, mint romániai 
turisztikai régió, ahol többségében 
magyarok élnek.

Túl kevés az aláírás

Eddig 228.346 aláírás gyűlt össze[3] 
az egymillióból. Papíralapon jelen-
leg alig, de arra viszont bárkinek 
lehetősége van, hogy interneten, on-
line itt https://eci.ec.europa.eu/010/
public/#/initiative aláírja. Tudni 
kell, hogy egy európai polgári kez-
deményezés akkor sikeres, ha össze-
gyűlt összesen legalább egymillió 
támogató nyilatkozat, azaz aláírás, 
és a támogató nyilatkozatok száma 
legalább hét tagállamban elérte az 
adott tagállamra vonatkozóan előírt 
küszöbértéket. A küszöbértékre vo-
natkozó feltételeket Magyarország 
és Románia érte el eddig. Magyaror-
szágról eddig 183 799 aláírás gyűlt 
össze, míg Romániából csak 29 559, 
Székelyföld összlakosságának (több 
mint 800 ezer fő) még az öt százalé-
ka sem.

A válsághelyzet kedvezhet

Ha sikerül az EU feltételeinek megfe-
lelően összegyűjteni a minimum egy 
millió aláírást a megadott határidőig, 
2020 május 7-ig, akkor Székelyföld 
számára kínálkozik egy lehetőség 
az önrendelkezés megvalósítására. 
Mindemellett ezen kezdeményezés 
által visszavonhatatlanul bizonyí-
tani tudjuk EU szinten, hogy igen, 
kell és létfontosságú számunkra, 
Székelyföldnek az önrendelkezés, 
amit demokratikus eszközök révén 
szeretnénk elérni. Fel vagyunk ké-
szülve arra, hogy önmagunkat meg-
szervezzük gazdasági, társadalmi 
és kulturális téren. Számottevő és 
értékes etnikai közössége lehetünk 
Európának, amely több, mint 1000 
éves történelemmel, kultúrával, 
identitással rendelkezik. Saját him-
nusza, zászlója, hagyományai, sajá-
tos önrendelkezési ősi rendszere van 
Székelyföldnek.

Elképzelhető, hogy történelmi je-
lentőségű pillanatot szalasztunk el 
most, a koronavírus okozta világjár-
vány idején, hiszen a román állam 
nagyobb elfogadásra és együttmű-
ködésre kényszerül(het) szomszéda-
ival, így Magyarországgal is. Talán 
2020. lehetne az áttörés éve, amikor 
fogékonyabb lehet Románia arra is, 
hogy kezdjen valamit ezzel a kér-
déssel. Még ha ez spekuláció is, a 
minimum az lenne, hogy sikerül 
összegyűjteni ehhez az egymillió 
aláírást.

Itt lehet aláírni: https://nemzeti-
regiok.eu/.

Székelyföld  mint nemzeti eurorégió
Csak külső „kényszerrel” megvalósítható

Szinte teljesen megszűnt a 
papíralapú aláírás lehetősége. 
De online változatlanul lehet

▴  F O R R Á S :  F A C E B O O K /
     SZÉKELY NEMZETI  TANÁCS




