
Avem dreptul constituţional la liberă exprimare şi la acţiunea paşnică
şi democratică pentru autonomia comunită�ii maghiare din România

Răspuns la acuzele nedemne aduse preşedintelui CNMT

Ediţia a XXI-a a Universităţii de Vară Balvanyos de la Băile Tuşnad a fost un succes remarcabil 
atât în ceea ce priveşte numărul vizitatorilor, precum şi din punctul de vedere al dialogului politic, 
motiv pentru care ideile lansate în cadrul dezbaterilor de la acest eveniment au fost amplu 
mediatizate.

Deşi suntem bucuroşi că, în sfârşit, am reuşit să atragem atenţia opiniei publice române�ti asupra 
problemelor noastre, trebuie să constatăm cu tristeţe că după 20 de ani de la Revoluţie nici mass-
media menită să informeze credibil, dar nici majoritatea elitei politice nu este capabilă să 
depăşească mentalităţile moştenite din perioada comunismului naţionalist atunci când tema este 
problema maghiară din Transilvania. 

Altfel nu se pot explica nici dezinformarea manipulantă, nici manifestările politicianiste, de multe 
ori aproape extremiste, în numele apărării statului naţional, care au primit o publicitate excesivă în 
urma prelegerii ţinute la Băile Tuşnad de către preşedintele Consiliului Naţional Maghiar din 
Transilvania, Tőkés László.

Reprezentanţii Partidului Democrat-Liberal (PDL) sunt mai reţinuţi în lansarea criticilor, evident 
datorită prezenţei la Băile Tuşnad a preşedintelui Traian Băsescu, ei sunt deranjaţi numai de 
sintagma Kosovo.

Purtătorul de cuvânt al Partidului Naţional Liberal deja consideră „anticonstituţional şi ilegal” 
discursul lui Tőkés László, chiar dacă din continuarea analizei – când îşi somează colegii din PDL 
să-şi retragă sprijinul politic acordat europarlamentarului maghiar din Transilvania – reiese că, de 
fapt, ţinta lui nu este vicepreşedintele Parlamentului European, ci, ca nişte buni opozanţi, liberalii au 
ceva de împărţit cu preşedintele şi cu partidele de guvernământ.

Vociferările cele mai puternice vin din partea coaliţiei social-democrat-conservatoare. Ei parcă 
participă la o întrecere socialistă când născocesc idei din ce în ce mai năstru�nice pentru a-l 
sanc�iona pe Tőkés László: preşedintele Partidului Conservator cere revocarea mandatului de 
vicepreşedinte al PE, preşedintele organizaţiei municipale Cluj a PSD depune plângere penală la 
Parchetul General împotriva preşedintelui CNMT şi cere pedepsirea lui exemplară. 

Şi atunci încă nu am amintit de manifestările incalificabile ale iluştrilor din Partidul România Mare, 
deoarece imponderabilitatea lor politică nu mai necesită acest lucru.

Merită amintită însă declaraţia premierului democrat Emil Boc, care este expert în drept 
constituţional, potrivit căruia: „Constituţia nu se discută, ci se respectă”.

De parcă nu s-ar fi folosit de dreptul constituţional la libera exprimare Tőkés László cănd a declarat 
că: „aşa cum albanezii din Kosovo şi-au obţinut independenţa, noi secuii de ce nu am putea obţine 
autonomia teritorială a Ţinutului Secuiesc?”.

Parcă nu ar fi făcut apel la exercitarea dreptului la libertateta intrunirilor, garantat de Consituţie, 
când a chemat la adunarea paşnică a populaţiei din Ţinutul Secuiesc, în cazul în care Bucureştiul nu 
ia în considerare voin�a hotărâtă pentru o regiune de dezvoltare de sine stătătoare, iar, mai apoi –



dacă se va junge în sfâr�it la reforma administrativ-teritorială – pentru o regiune administrativă cu 
statut special.

Parcă Tőkés László, în calitate de preşedinte al CNMT şi vicepreşedinte al PE ar spune altceva 
acum, decât a spus în ultimii 20 de ani ca episcop sau ca preşedinte de onoare al UDMR, 
reprezentând cu consecvenţă ideea de autonomie a maghiarilor din Transilvania.

Parcă nu cu mijloace paşnice, democratice şi constituţionale militeaza maghiarii din Transilvania 
pentru crearea unui cadru de drept public pentru garantarea drepturilor colective ale comunită�ilor 
na�ionale minoritare, urmărind exerciţiul pozitiv existent în cadrul Uniunii Europene.

Este anacronică această frică pentru statul naţional azi, în Europa secolului XXI. Poate că, dacă 
aceste partide care au fost la guvernare în ultimii ani ar fi apărat interesele cetăţenilor şi ar fi 
gestionat afacerile publice cu acelaşi zel cu care atacă acum afirma�iile �i persoana pre�edintelui 
CNMT, nici criza economică şi financiară nu ar fi lovit ţara pe nepregătite şi nu ar fi trebuit 
introduse măsurile de austeritate, egale unui genocid social.

Ar fi bine să se renunţe la această tehnică nouă-veche de distragere a atenţiei de la problemele reale.
Popula�ia României, comunităţile sale naţionale sunt din ce în ce mai sătule de aceste practici.
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