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Az Országos Diszkriminációelle-
nes Tanácshoz (CNCD) fordul a 
Mikó Imre Jogvédelmi Szolgálat, 
mert hátrányos megkülönböz-
tetésnek tartja, hogy a korona-
vírusoltás-kampány nem zajlik 
magyar nyelven is. Az oltásköz-
pontokban csak bonyolult román 
orvosi szaknyelv ismeretében 
lehet értelmezni az űrlapon sze-
replő kérdéseket.
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D iszkriminatívnak tartja a Mikó 
Imre Jogvédelmi Szolgálat, 
hogy a koronavírus-járvány 

megfékezését célzó oltáskampány 
keretében nem tájékoztatnak ma-
gyar nyelven is. A szolgálat az Or-
szágos Diszkriminációellenes Ta-
nácshoz fordul, nehezményezve, 
hogy az oltásközpontokban csak 
román nyelvű formanyomtatványo-
kat kaphatnak az érdeklődők. Az 
űrlapot minden, oltásra jelentke-
zőnek ki kell töltenie, beszámolva 
az esetleges korábbi betegségeiről, 
valamint arról, hogy milyen gyógy-
szereket szed, ám a kérdéseket csak 
bonyolult román orvosi szaknyelv 
ismeretében lehet értelmezni. A 
jogvédelmi szolgálat múlt héten le-
vélben fordult Raed Arafat államtit-
kárhoz, kérve, hogy a hatékony és 
pontos tájékoztatás érdekében foly-
tassanak magyar nyelvű oltáskam-
pányt is. A szolgálat elektronikus 
címére szerdán érkezett válasz az 
oltáskampányt koordináló országos 
bizottságtól, melyben kifejtik, hogy 
az oltással kapcsolatos információ-
kat megjelenítő honlapon az adatok 
elérhetők angol nyelven is. Közben 
a jogvédők kimondottan a magyar 
nyelvű lakosság pontos és hivatalos 
tájékoztatását kérték. Benkő Erikát, 
a szolgálat elnökét elmondása sze-
rint megdöbbentette a válasz. „A 
cinizmus magas fokának tartom, 

hogy Romániában angol nyelven 
lehet az embereket az oltásról tá-
jékoztatni, magyarul viszont nem. 
Ez különösen súlyos dolog abban 
a tekintetben, hogy az oltáskam-
pány első fázisában a 65 éven fe-
lüliek a kedvezményezettek, és ők 
az a korcsoport, akik önhibájukon 
kívül nem tudtak jól megtanulni ro-
mánul. Mégis milyen üzenet ez az 
erdélyi magyarság számára?” – te-
szi fel a kérdést Benkő Erika. Az ol-
táskampányt koordináló bizottság 
mellékelt egy levelet is, melyben az 
alkotmány 13-dik cikkelyére hivat-
kozva kifejti, hogy Románia hivata-
los nyelve a román, valamint hogy a 
magyar nyelvű tájékoztatás a helyi 
hatóságok szerepkörébe tartozik, és 
az oltással kapcsolatos anyagokat 
szerkeszthető formátumban küldik, 
ennélfogva ezek lefordíthatóak. A 
bizottság véleménye szerint a helyi 
hatóságok rendelkeznek törvényes 
alappal és megfelelő személyzettel 
ahhoz, hogy a fordításokat elvégez-
zék. A szolgálat az Országos Diszkri-
minációellenes Tanácshoz fordul, a 
helyi hatóságokat is felkéri, tegyék 
meg a szükséges lépéseket, hogy a 
magyarok anyanyelvükön tájéko-

zódhassak. Benkő Erika rámutatott, 
tudomása van arról, hogy vannak 
országok, például Norvégia, ahol 
az ország hivatalos nyelvén és az 
angolon kívül a vendégmunkások 
anyanyelvén is tájékoztatják az em-
bereket, pontosan azért, mert biz-
tosak akarnak lenni abban, hogy 
az oltást kérők meg is értik, miről 
van szó. „Ehhez képest nálunk a 
kormány semmibe veszi egy 1,3 mil-
liós közösség nyelvi jogait” – tette 
hozzá. A szolgálat további megke-
resésekkel fordul az oltáskampányt 
koordináló bizottság felé, valamint 
azokhoz a helyi hatóságokhoz, me-
lyek az oltáskampányért felelősek, 
így a Kovászna megyei prefektúrá-
hoz. „Emlékeztetjük őket az Európa 
Tanács erre vonatkozó ajánlására, 
melyben a tagországoknak hatá-
rozottan azt javasolja, hogy anya-
nyelvükön tájékoztassák a nyel-
vi kisebbségeket. Azt gondolom, 
hogy a nyelvi jogok betartása nem 
fényűzés. Jelen pillanatban jelentős 
szerepe van abban, hogy a fontos 
társadalmi kérdésekkel kapcsolatos 
disszemináció valóban eredményes 
legyen” – foglalta össze a szolgálat 
vezetője.
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Amerika fi gyel. 
De mit érünk vele?

a

„Nekünk, romániai magyaroknak fontos, hogy az Amerikai 
Egyesült Államok továbbra is odafi gyeljen a többség és ki-
sebbség viszonyára, közösségi jogaink alkalmazására. A 
kormánykoalíció tagjaként azon leszünk, hogy a többség és 
kisebbség viszonyában az elmúlt években tapasztalt feszült-
séget leépítsük, és előre tudjunk lépni a közösségi jogok 
alkalmazásában és fejlesztésében” – többek között erről 
tájékoztatta Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke, a bukaresti 
kormány miniszterelnök-helyettese David Munizt, az Egyesült 
Államok bukaresti nagykövetségének ügyvivőjét egy, a héten 
lezajlott találkozón.

A találkozó tényét nem érdemes túldimenzionálni, az ügy-
vivő ugyanis vélhetően nem RMDSZ-elnöki, hanem inkább 
kormánykoalíciós vezetői, miniszterelnök-helyettesi minő-
sége miatt tárgyalt Kelemennel. A megbeszélésen ugyanis 
általános, gazdasági témák is szóba kerültek, a cernavodai 
atomerőmű bővítésétől az infrastruktúra fejlesztéséig. Vagyis 
a nemrég távozott nagykövet, David Zuckerman helyét ideig-
lenesen átvevő ügyvivő amolyan protokolláris megbeszélést 
folytatott a magyar közösség soraiból származó kormányfő-
helyettessel. Mégis a jelenlegi világpolitikai kontextusban 
fontos, hogy legalább ilyen szinten napirendre kerülnek az 
erdélyi, partiumi és bánsági magyar közösség ügyei is. Il-
letve egyáltalán: a romániai magyar közösség létezésének 
ténye. Hiszen az Egyesült Államokban éppen most zajlott, 
zajlik az őrségváltás, a republikánus Donald Trump helyét 
a demokratapárti Joe Biden vette át. Mindez azonban több 
mint valószínű, hogy nem befolyásolja érdemben Washing-
ton térségünkkel kapcsolatos geopolitikai elképzeléseit, ame-
lyekben Románia – Lengyelországhoz és Ukrajnához hason-
lóan – ugyanolyan kulcsfontosságú az amerikaiak szemében 
Oroszország visszaszorításában, mint eddig. Vagyis Románi-
ának nem igazán kell attól tartania, hogy az Egyesült Államok 
sűrűn felhánytorgatná a kisebbségek ügyét, különös tekintettel 
a több mint 1,2 milliós magyar közösséget ért jogsérelmekre. 
Közismert, hogy Románia kapcsán elsősorban a korrupciót os-
torozzák a néha szinte helytartóként viselkedő nagykövetek. 
Amiben jórészt igazuk is van – mégis, az egésznek van egy 
olyan felhangja is, hogy a korrupció akkor tombol igazán, ha 
egy közbeszerzési pályázaton nem amerikai cégek nyernek. 
A jelenleg kormányon levő politikai oldal például már azzal 
megalapozta Washington kiemelt jóindulatát, hogy a már em-
lített cernavodai atomerőmű-bővítési projektből kirúgta a kínai 
partnert, amellyel korábban megállapodott, és helyette ameri-
kai céget, illetve amerikai hitelt vont be a sok milliárd dolláros 
beruházás megvalósításába. (Hasonlatosan ahhoz, ahogyan 
még a 2000-es évek elején a NATO-csatlakozást sikerült „meg-
vásárolni” azáltal, hogy az észak-erdélyi autópálya építésének 
jogát pályáztatás nélkül az amerikai Bechtel kapta meg. Amely 
aztán a pénzt is zsebre vágta, de legalább az autópályát sem 
építette meg, ám ennek mindeddig semmilyen következménye 
nem lett.) Aztán ott vannak a fekete-tengeri szénhidrogén-lelő-
helyek is, amelyek kitermelési joga szintén kiemelten izgatja 
a washingtoni üzleti és politikai köröket. Ha ezekben az ügy-
letekben az amerikai cégek kiemelt szerepet játszhatnak, az 
még inkább hozzájárulhat ahhoz, hogy Bukarestet minden té-
ren jó tanulónak tekintsék. Persze az amerikai külügyminiszté-
rium által összeállított éves országjelentésekben rendszerint 
kisebbségi ügyek is helyet kapnak – például a kommunizmus 
idején elrabolt kisebbségi ingatlanok visszaszolgáltatásának 
elmulasztása –, de a magyar közösség konkrét sérelmei rit-
kán kerülnek be. Vagy ha mégis, akkor a kutya sem kéri őket 
számon. Legfeljebb Bukarest számára jelentenek burkolt 
fi gyelmeztetést: ameddig mindenben nekünk tetszően cse-
lekedtek, addig nem szólunk bele, hogyan bántok a magya-
rokkal. De ha egyszer nem, akkor látjátok: fi gyelünk benne-
teket, és sor kerülhet arra is, hogy számonkérjük. Vagyis jelen 
állás – és a középtávú kilátások – szerint nem igazán esélyes, 
hogy Washington bármilyen magyar kisebbségi jogkövetelés 
mellé odaálljon, bárhogy is fi gyel a többség és a kisebbség 
viszonyára, hiszen sem politikai, sem katonai, sem gazdasági 
érdekei nem fűződnek ahhoz, hogy ezt tegye. Hacsak nem si-
kerül meggyőzni, hogy a magyar jogkövetelések teljesítése is 
kimondottan amerikai érdek, hiszen ez szavatolja az ország 
valódi stabilitását. Így nem érdemes számítani a jogállamisá-
gi, emberi jogi követelmények teljesítésének számonkérésére 
Bukarestben mindaddig, amíg a magyar közösség nem tudja 
meggyőzni Washingtont, hogy neki és Romániának is jó, ha 
támogatja a kisebbségi jogok bővítését, a mindenkori buka-
resti kormány pedig kielégíti az amerikai igényeket.

Ezt a „csemegét” a Biden-adminisztráció várhatóan inkább 
Budapest számára tartogatja.
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Diszkriminatív oltáskampány
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Világos üzenet. A kormányzati honlap kizárólag románul tájékoztat
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C inikusnak és szégyenteljesnek 
tartja Tőkés László az Európai 

Bizottság döntését, amellyel eluta-
sította, hogy törvényhozási eljárást 
indítson a Minority SafePack (MSPI) 
európai polgári kezdeményezés 
ügyében. A volt európai parlamenti 
képviselő a Věra Jourovának, az EB 
alelnökének írt levelet a témában, 
tekintettel arra, hogy az értékekért 
és átláthatóságért felelős uniós biz-
tos javaslatára utasították el január 
14-én a kezdeményezést, amelynek 
célja, hogy a nemzeti, etnikai és 
nyelvi kisebbségvédelem bizonyos 
területei az európai uniós jog részei 
legyenek. Az Erdélyi Magyar Nemzeti 
Tanács elnöke szerint a „cinikus és 
szégyenteljes” döntés jól tükrözi azt 
a kettős mércét, amelynek elszen-
vedői a nemzeti kisebbségek immár 
több évtizede. „Míg más kisebbségi 
közösségek vagy az unióba irányu-

ló migráció kapcsán ön és az Euró-
pai Bizottság az emberi jogok és az 
identitáshoz való jog élharcosának 
mutatják magukat, és buzgón kiáll-
nak az adott közösség védelmében, 
ezenközben az európai őshonos kö-
zösségek kultúrájának, nyelvének, 
hagyományainak, megmaradásának 
és jogainak védelme sem önt, sem 
pedig az Európai Bizottságot igazá-
ból nem érdekli” – rója fel Jourová-
nak az Európai Parlament korábbi 
alelnöke.

Tőkés emlékeztet, hogy az Unió 
lakosságának mintegy tizede vala-
milyen nyelvi, vallási vagy regionális 
közösség, valamely kisebbség tagja, 
határozatával pedig az EB az ezek sor-
sával való törődést utasítja vissza, há-
tat fordítva az európai történelem és 
az európai kulturális hagyaték jelen-
tős részének is. Az EMNT elnöke úgy 
véli, az európai kulturális örökség 
nemcsak a többségi nemzetek kultú-
rájából áll, hanem a veszélyeztetett és 

a kihalófélben lévő közösségek kultú-
rájából is. „Az európai veszélyeztetett 
kultúrák védelme van annyira fontos, 
mint a tengerfenék, a veszélyeztetett 
állatok vagy a környezetvédelem kü-
lönböző területei. Önök mégis eluta-
sították védelmük jogi rendezését” – 
sérelmezi Tőkés. A volt EP-képviselő 
szerint a sikeres európai polgári kez-
deményezések merev visszautasításá-
val az EB gúnyt űz saját magából és az 
uniós intézményrendszerből is, sem-
mibe veszi a több millió aláírást, a 
demokratikusan kifejezett közösségi 
véleményt. A politikus szerint a Mino-
rity SafePack-ügyben hozott döntés 
szomorú tükre annak, miként gondol-
kodnak a brüsszeli illetékesek a még 
létező európai örökségről és a sokat 
emlegetett sokszínűségről. Az EMNT 
vezetője arra kéri Věra Jourovát, vizs-
gálják felül az EB elfogadhatatlan 
döntését, és szerezzenek érvényt az 
EP tavaly decemberben született, az 
MSPI-t támogató határozatának.

Tőkés felülvizsgálatra szólítja Brüsszelt




