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AZ ELEMZŐ SZERINT MAGYAR VONATKOZÁSBAN A KISEBBSÉGI TÖRVÉNY AZ EGYETLEN KONKRÉTUM A KORMÁNYPROGRAMBAN

Ködös ígérethalmaz a Cîţu-kabinettől
Ködös ígérethalmaz kevés konkré-
tummal és néhány meglehetősen 
aggasztó elemmel – így összegezte 
röviden a Florin Cîţu vezette koalí-
ciós kormány programját a lapunk-
nak nyilatkozó politikai elemző. 
Pászkán Zsolt szerint olyan válla-
lásokat tartalmaz a dokumentum, 
amelyekbe sokkal stabilabb politi-
kai, pénzügyi és gazdasági háttérrel 
rendelkező román kormányoknak 
is beletört a bicskája.

 » PATAKY ISTVÁN

E gy néhány fős parlamenti többséggel 
rendelkező koalíció részéről alkot-
mánymódosítási szándékot beje-

lenteni a realizmus hiányáról árulkodik 
– jelentette ki a budapesti Külügyi és Kül-
gazdasági Intézet nagybányai származású 
elemzője, amikor a múlt héten hivatalába 
lépett román kormány programjáról kér-
deztük. A szakértő mindezt a dokumentum 
megfogalmazóinak „túlzott önbizalmával” 
magyarázta. Kockázatosnak nevezte a je-
lentős pénzügyi forrásokat igénylő ígére-
teket, így a közúti, egészségügyi, oktatási, 
energetikai infrastruktúra eddig példátlan 
fejlesztésére vonatkozó terveket is.

Pászkán Zsolt úgy véli, bizonytalan for-
rásokra támaszkodva fogalmazták meg a 
vállalásokat a kormányprogram megfogal-
mazói, hiszen az uniós pénzek esetében 
jelentős részben hitelről van szó, a vissza 
nem térítendő alapoknál pedig kisebbfajta 
csodára lenne szükség a lehívási arányok 
növeléséhez. „Az egyetlen pont, amely 

szinte biztosan megvalósul majd a kor-
mányprogramból, az a védelmi kiadásokra 
szánt kétszázalékos GDP-arány biztosítá-
sa” – hangsúlyozta az elemző.

Nem lesz előrelépés a közösségi 
identitásfejlesztésben?
Ami a dokumentum kisebbségjogi részét 
illeti, Pászkán Zsolt azt mondta, normális 
helyzetben teljesen természetes, romániai 
viszonylatban viszont dicséretes, hogy a 
Cîţu-kormányban több helyen is említésre 
kerül a nemzeti közösségek identitásmeg-
őrzésének támogatása. „De ez szinte csak 
a családon belüli nyelvhasználatra, kultu-
rális önazonosságra vonatkozik, és egyál-
talán nem történik előrelépés a közösségi 
identitásfejlesztésben” – tette hozzá. Pél-
daként említette, hogy az „anyanyelv” kife-
jezés összesen négy helyen szerepel a 269 

oldalas dokumentumban, s ebből kétszer a 
külhoni románokat érinti.

A budapesti Külügyi és Külgazdasági In-
tézet elemzője szerint vannak kedvezőnek 
tekinthető lépések is, például a román nyel-
vi képességvizsga és érettségi különleges 
tanrendhez igazítása az oktatási minisz-
tériumra vonatkozó fejezetben. Ez amúgy 
is elengedhetetlen lenne, hiszen most 
kezdődik az új oktatási rendben részt vevő 
diákok jelentkezése a vizsgákra. „Fontos 
megemlíteni a nemzeti közösségek törté-
nelmének beiktatását a történelemoktatási 
tanrendekbe. Persze az ördög ezúttal is a 
részletekben rejlik, hiszen nem tudni, hogy 
mit és hogyan oktatnának majd. A nemzeti 
közösségeknek szóló románnyelv-oktatás-
sal kapcsolatos rendelkezések – a mostani 
megfogalmazás szerint – egyaránt jelent-
hetik a jelenlegi romániai helyzet folyta-

tását, de egy ukrán típusú fordulatot is, 
ugyanis még ígéret szintjén sem szerepel 
konkrét vállalás az anyanyelvhasználat 
oktatáson belüli helyzetének (óraszámok, 
tantárgyak stb.) megőrzésére, csak a ro-
mán nyelv elsajátításának fokozására” – 
fogalmazott a politikai elemző. Hozzátette: 
vannak kedvező rendelkezések a művelő-
dési minisztériumnak szentelt részben is, 
de a vállalások elég ködösek ahhoz, hogy 
utólag nehezen lehessen majd megállapí-
tani, teljesült-e bármi, vagy sem.

Említést sem tettek a magyarokkal 
szembeni gyűlöletbeszédről
Pászkán üdvözlendőnek nevezte, hogy az 
UNESCO örökségvédelmi listájára javasol-
tak közé került a csíksomlyói zarándoklat, 
a torockói épített örökség vagy a székely 
kapu. Megjegyezte ugyanakkor, hogy a té-
telesen felsorolt létesítmény-felújítások és 
kiemelt programok között egyetlen kimon-
dottan magyar jellegű sincs. „Másfél olda-
las terjedelemben külön alfejezet foglalko-
zik a nemzeti közösségekkel, de a felsorolt 
ígéretek közül a nemzeti kisebbségek jogál-
lásáról szóló törvény elfogadása az egyet-
len konkrétum. Semmilyen utalás nincs a 
nemzeti közösségek anyanyelv-használatá-
nak fejlesztésére. Erre nem történik utalás 
a közigazgatásról, a fogyasztóvédelemről, 
az egészségügyről szóló fejezetekben sem” 
– hangsúlyozta az elemző. Pászkán Zsolt 
a magyar közösségre nézve meglehetősen 
sérelmesnek tartja, hogy miközben a zsidó 
és a roma kisebbségekkel szembeni gyű-
löletbeszéd kiemelt, több alpontból álló 
részt kapott az alfejezeten belül, a román 
közéletben sokkal gyakoribb nyilvános 
magyarellenes megnyilvánulások még em-
lítést sem érdemeltek.
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ROA Florin Cîţu vezette kormány programja nem tér ki az anyanyelvhasználat bővítésére

Az eperszedők kétszer annyit küldenek haza, mint amennyi a külföldi tőkebefektetés

 » R. SZ.

K icsit sem szegi a romániai munkavál-
lalók kedvét a koronavírus-járvány, az 

itthoninál lényegesen kedvezőbb jövedelem 
reményében minden lehetőséget megragad-
nak a nyugat-európai kereset érdekében. Jó 
példa volt erre többek között, amikor idén 
áprilisban több ezer spárgaszedő vendég-
munkás utazott el Németországba, holott 
Romániában akkor teljes kijárási tilalom és 
lezárás volt érvényben. Bár a pandémia mi-
att foganatosított korlátozásoknak betudha-
tóan idén lényegesen kevesebben látogattak 
haza a karácsonyi ünnepekre, mint az elő-
ző években, számuk így is magas. Mindez 
azzal magyarázható, hogy Spanyolország, 
Franciaország, Olaszország és Németország 
nemrég lekerült a Romániához képest fer-
tőzöttebbnek számító államok listájáról, így 
ezekből az országokból karanténmentesen, 
tesztkötelezettség nélkül lehet beutazni. 
(Ellentétben például Magyarországgal, ahol 
magasabb a százezer főre eső fertőzöttek 
száma Romániához képest). Márpedig ezek-
ben az országokban él a legtöbb román ven-
dégmunkás, akiknek a száma a bukaresti 
hatóságok becslése szerint szerte a nagyvi-
lágban mintegy 5,6 millióra tehető.

Egyébként egy decemberben készült 
felmérés arra világít rá, hogy miközben a 
romániai lakosság túlnyomó többsége tete-
mes veszteségként könyveli el honfi társai 
külföldre vándorlását, addig a legtöbben 
egyszerűen nincsenek tisztában azzal, hogy 

mekkora összegeket utalnak haza évente a 
vendégmunkások, vagy jelentősen alábe-
csülik ennek volumenét. Holott tény, hogy 
a mezőgazdaságban vállalt munkálatok 
okán itthon előszeretettel eperszedőkként 
emlegetett külföldön élő románok ebben az 
évben is kétszer annyit küldtek haza, mint 
amennyit a külföldi befektetők pumpáltak 
az országba. A Román Nemzeti Bank (BNR) 
adatai szerint 2020 első nyolc hónapja során 
2,28 milliárd eurót juttattak Romániába a 
külföldön élő román állampolgárok. Eköz-
ben ugyanebben az időszakban kevesebb 
mint egymilliárd eurónyi közvetlen külföl-
di tőkebefektetés áramlott az országba, az 
anyavállalatok által a romániai leányválla-
latoknak nyújtott kölcsönökkel együtt pedig 
ez az összeg 1,4 milliárd euróra rúg.

A Világbank szerint 2019-ben a külföldön 
élő románok 7,2 milliárd dollár értékben jut-
tattak haza pénzt, ami Románia GDP-jének 3 
százalékát tette ki. Eközben a bukaresti jegy-
bank statisztikái arról árulkodnak, az eper-
szedők 2017-ben 3,792 milliárd, 2016-ban 
3,153 milliárd eurót juttattak haza (az eltérő 
összegek a különböző intézmények számítá-
si módszertanából adódnak). A vendégmun-
kások által hazajuttatott összeg tekintetében 
Románia immár a második helyen szerepel 
az Európai Unió tagállamai között az Euro-
stat kimutatása szerint. Az EU statisztikai hi-
vatalának adatai alapján 2018-ban mintegy 
3 milliárd eurót küldtek haza családjuknak a 
kitelepedett románok, ennél nagyobb össze-
get csak a kivándorolt portugálok juttattak 
szülőföldjükre, 3,6 milliárd eurót.

Nem lankad a román munkavállalók kivándorlásaBörtönt kapott,
mert írt a koronavírusról

Négy év börtönbüntetést szabott ki 
egy sanghaji bíróság tegnap egy 

sanghaji nőre, aki az év elején a vuhani 
járványkitörés korai szakaszáról tudósí-
tott – adta hírül internetes kiadásában a 
South China Morning Post (SCMP) című 
hongkongi lap. A 37 éves, korábban 
ügyvédként tevékenykedő Csang Csan 
olyan videókat tett közzé az interneten, 
amelyek egyebek mellett a túlterhelt 
vuhani kórházakba nyújtottak bepillan-
tást. A felvételek futótűzként terjedtek el 
a világhálón. Az MTI közölte, a bíróság 
bűnösnek találta a nőt viták szításában 
és bajkeverésben. A SCMP rámutat: a 
jogsértések e tágan értelmezett kategó-
riája öt évig terjedő szabadságvesztéssel 
büntethető, és a kínai hatóságok gyakran 
alkalmazzák az eltérő vélemények elhall-
gattatására.

A fi atal nőt május közepén vették 
őrizetbe Sanghajban. Csang a kezdetek-
től fogva ártatlannak vallotta magát, és 
júniusban éhségsztrájkba kezdett az el-
fogatása elleni tiltakozásként. Védőügy-
védje elmondása szerint a nyilvánosság 
kizárásával folytatott tárgyalásán Csang 
tolószékben vett részt rossz egészségügyi 
állapotban. A nő egyelőre nem közölte, 
hogy kíván-e fellebbezni az ítélete ellen. 
Csangon kívül még legalább három 
olyan kínai civil újságíró tudósított a 
vuhani járványhelyzetről az év elején, 
akiknek a holléte február óta nem is-
mert. (Krónika)




