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AZ RMDSZ ELNÖKÉNEK NINCS PANASZA A KORMÁNYFŐVEL KAPCSOLATBAN, SZERINTE AZ USR SAROKBA MANŐVEREZTE MAGÁT

Kelemen: nincs alternatívája a koalíciónak
Ki fogjuk javítani a koalíció műkö-
désével kapcsolatos hibákat, majd 
továbbléphetünk – jelentette ki a 
bukaresti politikai válsággal kap-
csolatban a Krónikának nyilatkozva 
Kelemen Hunor. Az RMDSZ elnöke 
elmondta, az általa vezetett szövet-
ségnek nincs oka panaszra a Florin 
Cîțu miniszterelnökkel való együtt-
működést illetően. A kormányfőhe-
lyettesi tisztséget betöltő politikus 
szerint ősszel kerülhet napirendre a 
kisebbségi törvény.

 » PATAKY ISTVÁN

– Tűzközelből, miniszterelnök-helyettes-
ként hogyan látta, valóban Vlad Voicu-
lescu egészségügyi miniszter rossz telje-
sítménye indokolta Florin Cîțu kormányfő 
lépését, avagy a két nagyobbik párt közöt-
ti viszály látványosabb szintjére érkezett a 
jobbközép koalíció?
– A miniszterelnöknek elfogyott a türelme 
közel négy hónap után azzal kapcsolat-
ban, ahogyan a volt tárcavezető mene-
dzselte az egészségügyi minisztériumot, 
és megnyilvánult szakpolitikai kérdések-
ben. Ennél többet én nem látok bele ebbe 
az ügybe. Azt az első pillanattól tudni 
lehetett, hogy a koalíció két nagyobbik 
pártja között van egy politikai verseny, 
ami most is tart. Okos, tapasztalt embe-
rek ezzel együtt tudnak élni. A miniszter 
menesztése ugyanakkor nem erről szól. 
A kormányfő sokáig türelmes volt, de az 
utóbbi egy-két hétben volt pár olyan ügy, 
amelyeken már nehezen lehetett volna 
túllépni. A miniszterelnöknek joga van 
egy ilyen lépéshez, s mi ezt tiszteletben 
tartjuk. A Mentsétek meg Romániát Szö-
vetség (USR) pedig bemanőverezte magát 
egy olyan sarokba, amiből nehéz kijönni, 
de ki lehet jönni.

– A mostani konfl iktusban az RMDSZ 
könnyű helyzetben van, hiszen nem érin-

tett. De mi lett volna, ha egy RMDSZ-es 
minisztert meneszt Cîțu?
– Nem lehet megkérdőjelezni a kormány-
fő azon jogát, hogy minisztercserét kér-
jen. Amikor én 2014-ben konfl iktusba 
kerültem Victor Ponta akkori minisz-
terelnökkel, s az ellentétet nem sikerült 

feloldani, akkor kiléptem a kabinetből, 
benyújtottam a lemondásomat. Ez volt 
az egyedüli megoldás a továbblépésre. 
Ugyanakkor jelenleg egyik miniszterünk 
sem hozta olyan helyzetbe a miniszterel-
nököt vagy a kormányt, hogy ne tudjanak 

velük együtt dolgozni. Ennek nemcsak 
az az oka, hogy nagyobb tapasztalatunk 
van, mint az USR-nek, hanem az is, hogy 
másképp tekintünk a koalícióra. Szá-
munkra nem egy versenyről szól a koalí-
ciós kormányzás.

– Hogyan tovább? Kemény nyilatkozatok 
hangzottak el, márpedig egy koalíciós 
együttműködésnek a személyes bizalom 
is alapeleme. Van esély a hosszabb közös 
kormányzásra?
– Az elkövetkező időszak nem lesz 
könnyű. De vállaltuk azt, hogy négy 
évig kormányozunk, a közös kormány-
programban rengeteg olyan cél van, 
amelyek megvalósítása mindannyiunk 
számára fontos. Kompromisszumokra 
van szükség, egymás iránti türelemre. 
Ráadásul ennek a kormánykoalíciónak 
nincs alternatívája. Kormányozzon a 
Nemzeti Liberális Párt (PNL) közösen a 
Szociáldemokrata Párttal (PSD)? Olyan 

koalíció jöjjön létre, amelynek része 
a Románok Egyesüléséért Szövetség 
(AUR)? Ezek ma működésképtelen al-
ternatívák, s nem is hiszem, hogy bár-
ki ilyenekben gondolkozik. A gond az, 
hogy a minisztercsere után egy nappal 
az USR elveszítette az irányt. Ki fogjuk 
javítani a koalíció működésével kapcso-
latos esetleges hibákat, majd tovább-
léphetünk. Négy évig kellene tartson ez 
a kormányzás, s ez ma még lehetséges. 
Elismerem ugyanakkor, hogy ezt el le-
het rontani holnap, holnapután, egy év 
múlva, másfél év múlva, de azon senki, 
sem a koalíciós pártok, sem a polgárok 
nem fognak nyerni.

– Milyenek az RMDSZ tapasztalatai a ko-
alíción belüli együttműködéssel, a minisz-
terelnökkel kapcsolatban?
– Nincs okom a panaszra. Amiben meg-
egyeztünk, azt érvényesíteni lehet. Van-
nak nehezebb pillanatok, kérdések. 
Olyan témák is vannak, amiről nem tud-
tunk megegyezni, azok bele sem kerültek 
a kormányprogramba, például a kétfor-
dulós önkormányzati választás, amit mi 
elfogadhatatlannak tartunk.

– Eddig milyen konkrét eredmények szü-
lettek az RMDSZ szempontjából?
– A legnagyobb kihívás egy olyan költ-
ségvetés elfogadása volt, amelyben érvé-
nyesíteni tudjuk a mi szempontjainkat, 
ez sikerült. A következő évre való felké-
szülés is fontos volt. Előkészítettünk né-
hány nagy programot a környezetvédel-
mi, illetve fejlesztési minisztériumnál. 
Elindítottuk a bölcsődeépítő programot, 
amit mindenképpen kiemelnék. A sport-
nál is elkezdődött egy hosszú távú stra-
tégia kidolgozása, amivel jól haladunk. 
Azokat a beruházásokat, amelyek fonto-
sak a közösségünk számára, úgyszintén 
elindítottuk.

– Terítékre kerül a kisebbségi törvény az 
idei évben, ahogyan ígérték?
– Az őszi ülésszakra várható. Addig elő 
kell készíteni. Ősszel kerülhet a koalíció 
elé tárgyalásra a jogszabály ügye.

 » „Ki fogjuk javítani a koalí-
ció működésével kapcsolatos 
esetleges hibákat, majd tovább-
léphetünk. Négy évig kellene 
tartson ez a kormányzás, s ez 
ma még lehetséges”. 
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Kelemen Hunor: az RMDSZ számára nem versenyről szól a koalíciós kormányzás

 » KRÓNIKA

Az őshonos nemzeti kisebbségek Eu-
rópa alapvető értékét jelentik, az Eu-

rópa Tanács kisebbségi keretegyezménye 
kulcsfontosságú nemzetközi jogi eszköz 
megőrzésük és jogaik biztosítására – je-
lentette ki Németh Zsolt, a magyar Or-
szággyűlés külügyi bizottságának elnöke 
tegnap, a strasbourgi székhelyű Európa 
Tanács parlamenti közgyűlésének egyhe-
tes ülése keretében. A fi deszes politikus az 
MTI-nek telefonon nyilatkozva kiemelte: a 
nemzeti kisebbségek különleges csoportot 
képviselnek Európában, tagjaik kiemelt 
megközelítést és bánásmódot érdemelnek. 
Kijelentette, képviselőiket nem szabad ösz-
szekeverni más kisebbségek, a migránsok 
vagy a szexuális kisebbségek tagjaival. 
Tájékoztatása szerint Kovács Elvira vajda-
sági magyar politikus, a közgyűlés szerb 
delegációjának tagja az ülésén átfogó ki-
sebbségi jelentést mutatott be, amelynek 
kiemelkedő érdeme, hogy az Európai Ta-
nács kisebbségi keretegyezménye alapján 

végzett ellenőrzések hatékonyabbá tételét 
helyezi kilátásba. A dokumentumban ja-
vaslatok is vannak, egyebek mellett online 
platform létrehozását helyezik kilátásba 
a kisebbségi jogsértések bejelentésére és 
nyomon követésére.

A közgyűlés magyar delegációjának ve-
zetője elmondta, a nemzeti kisebbségek 
megőrzése Európában című jelentés ki-
emelten foglalkozik az ukrajnai helyzettel, 
amelyben a jelentéstevő aggodalmának 
adott hangot az országban felerősödő na-
cionalizmus miatt. Kovács Elvira ezért is 
hangsúlyozza a kisebbségi jogok védelmét 
szolgáló normák erősítését. Németh Zsolt 
végezetül kiemelte, az őshonos nemzeti 
kisebbségek védelmének ügyét magyar 
jelentéstevők már korábban is eredménye-
sen képviselték, és tartották napirenden az 
Európa Tanácsban. „Annak a szervezetnek 
a fórumain, amely a legkomolyabb nem-
zetközi jogi eszközrendszerrel bír a kisebb-
ségvédelem területén a nyelvi charta és a 
kisebbségi keretegyezmény által” – tette 
hozzá a politikus.

Kovács Elvira a jelentés ismertetése-
kor kijelentette: ideje elismerni, hogy a 
nyelvi, etnikai és kulturális kisebbségek 
tisztelete az emberi jogok védelmének 
sarokövét, illetve a közös megértés, a sta-
bilitás és demokratikus biztonság alapve-
tő értékét jelentik Európában. A jelentés 
Ukrajnával foglalkozó fejezeteit ismer-
tetve az MTI-nek telefonon nyilatkozva 
hangsúlyozta: az államnyelv tökéletes 
ismeretének fontosságára hivatkozva el-
törölni vagy csökkenteni a kisebbségi jo-
gokat megengedhetetlen és aggodalomra 
ad okot. „A nyelvi, etnikai és kulturális 
kisebbségek sokféleségének megőrzése, 
jogaik védelme jelenti a béke és a stabili-
tás garanciáját Európában” – tette hozzá 
Kovács Elvira.

Zsigmond Barna Pál fi deszes parla-
menti képviselő a vita során elmondott 
felszólalásában hangsúlyozta, a kisebb-
séggé váló őshonos nemzeti közösségek 
helyzete mutatja, hogy átfogó nemzet-
közi és multilaterális rendszerre, a tag-
államok közötti párbeszédre, vonatkozó 

jogszabályaik harmonizálására, a nem-
zetközi normák betartatására, valamint 
rendszeres felülvizsgálatára van szükség. 
Arra hívta fel a fi gyelmet, hogy az Ukraj-
nában élő kisebbségek megfélemlítése, 
tagjaik ellen elkövetett erőszakos táma-
dások fokozódnak, ami kiemeli annak 
fontosságát, hogy a nemzeti kisebbségek 
jogai további fi gyelmet és átfogó európai 
keretrendszert igényelnek. Juhász Hajnal-
ka KDNP-s országgyűlési képviselő a be-
szédében sajnálatosnak nevezte, hogy az 
Európai Unió nem szentel kellő fi gyelmet 
a kisebbségvédelem témájának, aminek 
egyik bizonyítéka a nemzeti, etnikai és 
nyelvi kisebbségek védelmében indított 
Minority SafePack nevű európai polgári 
kezdeményezés közelmúltbeli elutasítá-
sa. A képviselő hangsúlyozta, a nemzeti 
kisebbségi jogok hatékony védelme nem 
tekinthető nemzetbiztonsági fenyegetés-
nek. Hozzátette, a kormányoknak elő kell 
mozdítaniuk az egyenlő feltételek megte-
remtését a nemzeti kisebbségi jogok te-
kintetében is.

Németh Zsolt: az őshonos kisebbségek Európa alapvető értékei




