
Az EMNT nyilatkozata a kettős átvilágítás tárgyában 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Elnöksége üdvözli a Temesvári Kiáltvány 20. 
évfordulóján megszületett romániai átvilágítási törvényt, melynek értelmében a volt 
kommunista nomenklatúra tagjai öt évig nem tölthetnek be sem államfői, sem képviselői, sem 
kormány-, sem polgármesteri vagy alpolgármesteri, sem önkormányzati képviselői, sem bíró 
vagy ügyészi, sem egyéb állami tisztséget. 

A törvény hatálya alá esnek mindazok, akik vezetői tisztséget töltöttek be a Román 
Kommunista Pártban (RKP) és a Kommunista Ifjúsági Szövetségben (KISZ) valamint ezek 
jogelőd szervezeteiben, továbbá azok, akik ezen szervezetek fizetett aktivistái voltak akár 
országos, akár regionális szinten. Szintén vonatkozik az egykori államtanácsi, 
minisztertanácsi tagokra, valamint a volt államtitkárokra és néptanácsi vezetőkre is, de nem 
feledkezik meg a kommunista diákszervezeti elnökökről és alelnökökről sem. A pártakadémia 
egykori vezetői sem tölthetnek be köztisztséget a jogszabály értelmében, mint ahogy azon 
személyek sem, akik bizonyíthatóan tagjai voltak a Szekuritáténak, vagy együttműködtek a 
kommunista titkosrendőrséggel. A legfelsőbb bíróság, a milícia egykori vezetőire, valamint 
Románia külképviseleteinek korábbi irányítóira is vonatkozik a törvény.
A múlttal való őszinte szembenézés és a társadalmi megtisztulás jegyében az Erdélyi Magyar 
Nemzeti Tanács elnöksége javasolja, hogy a hivatkozott törvény szerinti átvilágítás 
terjesztessék ki magyar közösségünk összes meglévő, továbbá a jövőben létrehozandó 
társadalmi-közéleti és politikai testületeink tagjaira is.

Ez már csak amiatt is szükséges, mivel az anyaországban az új magyar kormány 
nemzetpolitikai rendszerváltozást készít elő. Ennek beszédes tanújele az állampolgársági 
törvény módosítása, valamint a Nemzeti Összetartozás Napjára vonatkozó törvényjavaslat is. 
Ezért az EMNT Elnöksége felkéri az új nemzeti kormányt, hogy az elszámoltatás gyakorlatát 
terjessze ki a határon túlra is, hiszen az elmúlt nyolc év támogatáspolitikája valós kormányzati 
és társadalmi ellenőrzés hiányában sokszor a közösségépítés helyett az egypártrendszer és 
klientúrájának építését szolgálta.

Trianon 90. évfordulóján, demokratikus jogállamiságunk 20. esztendejében csak így 
kezdhetjük el érdemben Trianon és a kommunizmus ütötte sebek gyógyítását. A kettős 
átvilágítás véget vethet az nemzetromboló testvéri szembenállásnak, külső és belső 
erőtartalékainkat felélő, de a felelősséget mindig elhárító posztkommunista kétkulacsos 
politikának.

„Minden magyar felelős minden magyarért” – ebben a szellemben kívánjuk a 
megújulást és a nemzeti együttműködés rendszerét szolgálni.
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