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Ha azt akarjuk, hogy a közin-
tézmények megfelelő szolgál-
tatásokat nyújtsanak, s olyan 
településeken éljünk, ahol az 
ügyintézés könnyen megy, akkor 
decentralizációra van szükség – 
fogalmazott a Krónikának adott 
interjúban Cseke Attila fejlesz-
tési és közigazgatási miniszter. 
Az RMDSZ-es tárcavezető azt is 
elmondta, hogy már tervezik a 
kiemelt programpontként emle-
getett új bölcsődeépületeket.

 »  PATAKY ISTVÁN

– A magyarok körében általában sok 
a kétely az RMDSZ hatalmi pozíció-
it illetően. Miért jó az erdélyi magyar 
közösségnek, hogy Cseke Attila vezeti 
a bukaresti fejlesztési minisztériumot?
– Nincs tudomásom arról, hogy az 
erdélyi magyar emberek kételkedné-
nek az RMDSZ kormányzati szerep-
vállalásában, vagy szükségtelennek 
tartanák, hogy minden eszközt meg-
ragadjunk arra, érvényesíteni tudjuk 
a magyar közösség érdekét, gyarapí-
tani tudjuk közösségünket. Minden 
felmérésünk azt bizonyítja, a magyar 
emberek pragmatikusak. Azt kérik az 
RMDSZ-től, hogy kerüljön a döntés-
hez minél közelebb. Erre nem mindig 
volt lehetőség, de most van. A közös-
ség támogatta azt, hogy az RMDSZ 
tárgyaljon, és a jobbközép koalíció 
tagjaként kormányzati szerepet vál-
laljon. A tárgyalások eredményessé-
gét nyilván mindenki maga ítéli meg. 

Én úgy gondolom, hogy az RMDSZ, 
a koalíción belüli súlyát tekintve, jó 
eredményt ért el. Azért gondolom, 
hogy ez egy jó eredmény, mert olyan 
hatalmi pozíciókat tárgyaltunk ki – 
ha már hatalmi pozíciónak nevezzük, 
én inkább feladatnak nevezném, és 
így is tekintek rá –, amelyekből kéz-
zelfogható eredményeket érhetünk el.

– A Nemzeti Liberális Párt (PNL) ber-
kein belül nagy volt az elégedetlenség, 
amiért az RMDSZ szerezte meg ezt a 
tárcát. Miért ennyire fontos ez a mi-
nisztérium?
– Nem tisztem a liberális párt belső 
vitáit véleményezni. Azt viszont el-
mondhatom, hogy az RMDSZ-nek, a 
magyar közösségnek fontos, hogy ezt 
a tárcát megszereztük. Nagyberuhá-
zásokat jelent, és nagyon szükséges, 
bár sokszor kevésbé látványos kisebb 
befektetéseket. Emellett a közigazga-
tás, az önkormányzatok működése 
nagymértékben befolyásolja az em-
berek mindennapi életét, és a magyar 
közösség szempontjából kiemelten 
fontos, hogy ne a központosítás irá-
nyába szerveződjön a közigazgatás. 
Több szerepet kell kapjanak a döntés-
hozásban a helyi közösségek. Ennek 
megvalósítására egy eszköz a fejlesz-
tési és közigazgatási minisztérium. 
Én eszközként és nem utolsósorban 
feladatként tekintek erre a tisztségre.

– Lesz közigazgatási decentralizáció 
Romániában?
– Az utolsó nagy decentralizációt az 
RMDSZ vitte véghez az egészségügyi 
rendszerben, és azt láthattuk, hogy ez 
fejlesztést jelent. A decentralizáció le-

het a kulcs a közigazgatás korszerűsí-
tésére is. Ha azt akarjuk, hogy a közin-
tézmények megfelelő szolgáltatásokat 
nyújtsanak, ha azt akarjuk, hogy olyan 
településeken éljünk, ahol az ügyinté-
zés könnyen megy, akkor decentralizá-
cióra van szükség. A közigazgatás de-
centralizációja olyan intézményeket is 
érint, amelyek más szaktárcák alá tar-
toznak. Ebben a közigazgatási minisz-
tériumnak koordinációs szerepe van, 
és ezzel a lehetőséggel élni fogunk. 
Konkrét javaslatcsomagot fogunk be-
nyújtani erre vonatkozóan, már a kö-
vetkező hetekben-hónapokban, még a 
mandátumom elején.

– Mikor kezdődhet el a bölcsődék épí-
tése, amit kiemelt programpontként 
emlegetett?
– Már tervezik a bölcsődeépülete-
ket. Három tervrajzot kértem, egyet 
a vidéki, egyet a kisvárosi és egyet 
nagyvárosi bölcsődeépületekre. Ami-
kor ezt befejezzük, akkor sor kerül a 
technikai okmányok előkészítésére, 
a megvalósíthatósági tervre, és azt 
követően megszabjuk a feltételeket, 
amelyek mentén pályázhatnak az ön-
kormányzatok. 2021 végén már tudni 
fogjuk ezeket a feltételeket.

– Eddigi tapasztalatai szerint milyen 
az együttműködés Florin Cîţu minisz-
terelnökkel?
– Az a legfontosabb egy koalícióban, 
hogy a véleményeket egyeztessük, 
az esetleges vitákat a koalíción belül 
oldjuk meg, szolidárisak legyünk. 
Ezeket a szempontokat a tárgyalások 
alatt a miniszterelnök betartotta. Jó az 
együttműködés.

Balázs Attilát, az RMDSZ eddigi 
gazdasági igazgatóját bízta meg 

ideiglenesen Kelemen Hunor a szö-
vetség ügyvezető elnöki teendőinek 
ellátásával – közölte az alakulat saj-
tószolgálata. Az ideiglenes ügyvezető 
elnök mandátuma addig tart, amíg 
az RMDSZ elnöke új ügyvezető elnö-
köt nevesít, ezt pedig a Szövetségi 
Képviselők Tanácsának (SZKT) kell 

megerősítenie a szavazatával – áll a 
közleményben. A csíkszeredai szü-
letésű Balázs Attila 2010-től gazda-
sági igazgató az RMDSZ kolozsvári 
főtitkárságán, azt megelőzően köz-
gazdászként dolgozott az Iskola Ala-
pítványnál. Egyetemi tanulmányait 
2004-ben végezte el a Babeş–Bolyai 
Tudományegyetem közgazdasági ka-
rának marketing szakán. Az RMDSZ 

ügyvezető elnöki tisztsége Porcsalmi 
Bálint lemondásával üresedett meg. 
Porcsalmi december 10-én jelentette 
be, hogy a kormányalakítási tárgya-
lások után visszaadja megbízatását. 
Azt is közölte: 2017-ben eredetileg két 
évre vállalta a feladatot, amelyet az-
tán közös megegyezéssel a decemberi 
parlamenti választásokig meghosz-
szabbítottak. (Krónika)
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Így száll hát sírba a szabadság: tapsvihar közepette – ez, a 
Csillagok háborúja című fi lmből szállóigévé vált idézet látszik 
megvalósulni 2021 való világában is. A fi lmben a Galaktikus 
Köztársaság Galaktikus Birodalommá való átalakításáról 
szóló, a diktatúra irányába történő elindulással egyenértékű 
bejelentést fogadja zajos ováció a törvényhozásban. A való 
életben egyes politikusok, illetve számos magánember ju-
bilált a különböző közösségi platformokon, miután a Twitter 
bejelentette: végérvényesen felfüggesztette Donald Trump 
leköszönő amerikai elnök fi ókját. Vagyis 2021-ben azt kellett 
megérnünk, hogy egyesek lelkesen tapsikolnak, amikor egy 
cég a szólás- és véleményszabadságot korlátozza. Persze le-
het azt mondani, hogy Trump ellentmondásos és megosztó 
személyiség, aki nem csupán megkérdőjelezte az elnökvá-
lasztás tisztaságát, de hosszú ideig úgy tűnt: nem hajlandó 
a békés hatalomátadásra, ehelyett híveit is ellenállásra sar-
kallta. Bár ezzel közvetve ő is felelőssé vált a Capitolium el-
leni ostromért és az ott elveszett életekért, az, hogy ezért egy 
közösségi oldal üzemeltetői úgy döntsenek: virtuális szájko-
sarat raknak rá, példátlan. És nagyon, de nagyon veszélyes.

A Twitter, a Facebook és számos más techóriás Trumppal 
és a szimpatizánsaival szemben alkalmazott szájkosárpoliti-
kája csak a betetőzése annak az ideológiai hadjáratnak, ami 
az elmúlt években zajlott. Az eufemisztikusan csak moderá-
tornak nevezett cenzorok jobbára a konzervatív véleménye-
ket „moderálták ki”, illetve a jobboldali véleményvezéreket 
tiltották le napokra, hetekre. Közben a neomarxista szélsősé-
gesek zavartalanul tombolhatnak a virtuális térben.

Pedig annak idején úgy tűnt, hogy a közösségi oldalak épp 
hogy a szólásszabadság kiteljesítését hozhatják el, hiszen 
azok számára is megszólalási platformot biztosítottak, akik 
korábban nem rendelkeztek a véleménynyilvánítás hivatalos 
csatornáihoz való hozzáféréssel. Csakhogy a techcégek im-
már nem elégszenek meg azzal, hogy a több tízmillió felhasz-
náló adatait felhasználva, a közösségi oldalakat hirdetési 
felületként is értékesítve elképesztő összegű nyereségre te-
gyenek szert. A divatos woke kapitalizmus jegyében politikai, 
világnézeti kérdésekben is állást foglalnak, ez pedig immár 
odáig fajul, hogy az általuk helytelennek vélt véleményeket 
egyszerűen eltüntetik. Mindez egyszerre valósítja meg az 
1984 hátborzongató világát, amikor a jelent és a múltat is 
igyekeznek folyamatosan átírni, valamint a Szép új világét, 
amelyben az emberek mesterségesen előidézett kábulatban, 
az ösztönök kiélésére koncentrálva élnek.

A közösségi oldalakon manapság a kábítószert a lájkok 
jelentik: minél népszerűbb, minél jóemberkedőbb, minél 
helyesebbnek vélt álláspontot fejt ki valaki, annál többen lát-
hatják, és annál több egóduzzasztó virtuális „jutifalit”, azaz 
lájkot kap. Ha viszont a rossz oldalon áll, akkor büntetése a 
virtuális létből való kitörlés, a megvetés, a damnatio memo-
riae. Egyesek azzal próbálják ezt a gyakorlatot védeni, hogy 
magáncégekről van szó. Azonban itt nem csupán a cégek 
saját alkalmazottairól van szó, hanem olyan személyekről, 
akik felhasználóként veszik igénybe a közösségi oldalakat. 
Ráadásul természetesen az is elfogadhatatlan, ha egy cég 
egy bizonyos ideológia követését és hirdetését követeli meg 
az alkalmazottaitól. Egyértelmű: minél többen használják az 
oldalakat, annál nagyobb a működtetők felelőssége, annál 
nagyobb hangsúlyt kellene fektetniük a különböző álláspon-
tok kiegyensúlyozott megjelenítésére. Hiszen az egyoldalú 
véleménybuborék kialakításának nemzetbiztonsági vonzatai 
is lehetnek, elvégre akár a választások kimenetelét is befo-
lyásolhatják. Igaz, egyes helyeken már korábban bevezették 
a bizonyos vélemények hangoztatásáért járó büntetést, mint 
például a holokauszt vagy a kommunista diktatúra által el-
követett szörnyűséges bűnök tagadásáért járó felelősségre 
vonást. Ugyanakkor ez is vitatható gyakorlat, elvégre min-
denkinek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy saját maga 
döntse el: ki akar-e iratkozni a komolyan vehető kultúrem-
berek köréből azáltal, hogy a nyilvánosság előtt szélsőséges 
nézeteknek ad hangot.

Bár nem vagyok feltétlen híve a hatósági beavatkozásnak, 
a techcégek esetében ez lassan elengedhetetlennek tűnik, 
ha komolyan gondoljuk a szólásszabadságot, azt, hogy A 
vélemény szabad maximának mindenkor érvényesülnie kell 
egy demokráciában. Az utóbbi időben elterjedt egy szlogen: 
Make 1984 fi ction again, azaz Tegyük ismét fi kcióvá az 1984-
ben írtakat. „Csupán” ennyi lenne a cél – amit az egyre na-
gyobb hatalommal és véleménymonopóliummal rendelkező 
techcégek világában egyre nehezebb megvalósítani.

De ha komolyan gondoljuk a szólás és a vélemény szabad-
ságán alapuló demokráciát, akkor nem lehet engedni belőle.
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Több szerep a helyi közösségnek
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Fontos tárca birtokosa. Cseke Attila szerint a fejlesztési minisztérium irányítása eszköz a helyi közösségek támogatására

Balázs Attila az ideiglenes ügyvezető elnök




