
Az erdélyi magyar kérdés nem lehet a román állam belügye

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács Elnöksége megelégedéssel nyugtázza, hogy az ENSZ 
Faji Megkülönböztetés Elleni Bizottsága (CERD – Committee on the Elimination of Racial 
Discrimination) legutóbbi, Genfben zajló ülésén, a Romániára vonatkozó országjelentés vitája 
során érdemben foglalkozott azzal az árnyékjelentéssel is, amelyet szervezetünk a Bolyai 
Kezdeményező Bizottsággal (BKB) és a sepsiszentgyörgyi székhelyű Pro Regio Siculorum
(PRS) Egyesülettel közösen nyújtott be.

Az EMNT nagyra értékeli azt a szakmai hozzáállást és elkötelezettséget, amelyet 
partnerszervezeteinek vezetői, dr. Hantz Péter és Cunnold-Benkő Erika tanúsított a 
dokumentum összeállítása és a bizottság előtti képviselete során.

Ugyanakkor nehezményezi és elítéli azt az igyekezetet, ahogyan a hivatalos román 
kormányküldöttség RMDSZ-es tagjai – különösen Asztalos Csaba delegációvezető, az 
Országos Diszkriminációellenes Tanács elnöke és Markó Attila etnikumközi ügyekért felelős 
államtitkár – próbálták elbagatellizálni az árnyékjelentésben felvetett kérdéseket.

Tettük súlyosságát növeli, hogy egy már korábban elfogadott, megalapozott magyar 
közösségi álláspontot rúgtak fel a kormányzati hűség kedvéért. A Székelyföldi 
Önkormányzati Nagygyűlés résztvevői, Székelyföld választott magyar önkormányzati 
tisztségviselői által az elmúlt év szeptemberében elfogadott Memorandum - erre alapoz az 
árnyékjelentésünk is – ugyanis egyértelműen megfogalmazza: az erdélyi magyarokat 
hátrányosan érinti, és kimeríti az etnikai diszkrimináció fogalmát a jelenlegi kisebbségi 
közösségekre vonatkozó törvényi keret és hatósági gyakorlat.

Az EMNT egyértelmű álláspontja, hogy ennek igazi ellenszere a közösségi – kulturális és 
területi - autonómiák közjogi keretének megteremtése, az autonómiák intézményes 
rendszerének létrehozása és működtetése. Ezt pedig nem tudja kiváltani semmilyen 
konjunkturálisan kormányzati szerepet vállaló és ezáltal a nemzetállami gyakorlat foglyává 
váló pártpolitikai képviselet – ahogyan azt a román kormánydelegációban helyet foglaló 
magyar tisztségviselők a minap Genfben állították. 

„A magyar kisebbséget illető problémák belföldi szinten kezelhetőek, nem jelentenek olyan 
gondokat, melyekhez nemzetközi segítségre lenne szükség” – fogalmazza meg ismételten és 
egyértelműen a „neptuni” doktrínát a delegációvezető, ismételten – ki tudja, hányadszor –
visszaigazolva a modellértékű romániai kisebbségvédelmi rendszer hamis mítoszát.

„Az ENSZ nem akarja megoldani a magyar kérdést” – teszi hozzá hasonló logika mentén a 
kisebbségi ügyekkel megbízott államtitkár.

Vajon az RMDSZ csúcsvezetői – akik az erdélyi magyar választópolgár akaratából a 
fentnevezett tisztségviselők kinevezéséről dönthettek – akarják-e?



Megalapozottnak tűnik a feltételezés, hogy nem. A többségi hatalom elvárásainak eleget tenni 
és annak morzsáiból részesedni viszont igen, hiszen már 15 éve rendelik alá az önálló erdélyi 
magyar külpolitikát az egységes nemzetállami érdeket megjelenítő román nemzetpolitikának 
és jobb esetben elbagatellizálják, de inkább ellehetetlenítik azok munkáját, akik – helyettük –
próbálják megragadni a nemzetközi intézmények kínálta lehetőségeket értékeink védelmében 
és érdekeink érvényesítésében.

Kezdeményezésünk sorsa ismételten rávilágít arra, hogy a konszenzus kialakítása az erdélyi 
magyar ügy külpolitikai képviseletében tovább már nem odázható. Ennek érdekében 
kezdeményezzük a kérdés megvitatását az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum soron következő 
ülésén.

Közösségünk jogosan várja el elöljárói egyértelmű kiállását és az egyenes beszédet: inkább a 
„hazaárulást” a szolgálatos többségi nemzetféltők minősítésében, mint a nemzetárulást.
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