
Dear Friends of the Hungarian Peoples’ party in Transylvania, 

Dear Friends of the Szekler National Council, 

 

I’m very glad and proud to, once again, have the opportunity to be, in Marosvasarhely, 

together with you.  And I have to say that this time my presence here, among you, is somehow 

more positive, more enthusiastic, because of the fact that the members, the men and women of 

the two organisations (the Hungarian Peoples Party of Transylvania and the Szekler National 

Council) are, after so many years, joining forces to celebrate together this General Assembly.  

This mere fact shows the very important step forward given by the whole community of the 

Hungarians in Transylvania, where the possible existing differences have been overcome to 

open the door to fight together for what unites you all: to fight for the autonomy for 

Transylvania.  

 

Since the economic crisis started, and under the justification for cutting expenditure, 

decreasing debt, and the implementation of austerity measures that many EU Member States 

have to undergo, we see that there is a huge step back on issues related to safeguarding 

minority and linguistic rights of European citizens.  

It is symbolic that the newly set European Commission does no longer have a Multilingualism 

portfolio/commissioner, and that, for the first time ever, EFA representatives have been 

refused to have a meeting with the president of the European Commission.  

It seems that Mr. Juncker has better or more important things to do than having a meeting 

with representatives of our European political party (EUPP).  

While the institutions of the European Union keep on underlining the importance of the 

European Political parties as the intermediate structures between European citizens and the 

institutions, the reality is totally opposite. We see that, more than ever, the representatives of 

the EU institutions totally, completely, disregard EUPP, being the refusal of Mr. Juncker to 

have a meeting with the representatives of EFA a clear example of that impolite, and 

antidemocratic attitude.  

EFA represents over 40 million Europeans that belong to stateless nations, regions and 

minorities, whose rights need to be safeguarded and preserved and their cultures and 

languages protected and promoted … rather than repressed and trodden. Well, the EU seem to 

have shifted the already very scarce protective minority policies into an even more restricted 

one, allowing MS to just not take any protective measures and leaving the communities 

belonging to minority groups in a very delicate and weak situation. With his attitude Juncker 

backs this fact, and tries to make “2nd class citizens” out of the 40 million European citizens 

represented in EFA.     

 

Unfortunately, this European trend is having a very clear reflection at some Member States. 

France, Spain, the UK, … are undergoing a severe transformation of their institutional reality 

towards a new model characterized by the acute recentralization of political competences.    

As a matter of fact, as we speak, an Occitan member of our alliance, Mr. David Grosclaude, is 

on its 8th day of hunger strike to denounce the disrespect of the French government towards 

the Occitan language.  

 

Romania is not an exception in this league. It is a very centralistic state and, contrary to what 

some of us believed, the potential positive evolution after the election of Mr. Iohannis as 

president of the country turned out to be wrongly measured.  

Instead of opening the doors to a debate on decentralization of the country, he has put into 

power legislation by which Szekler events are illegalized and the ambition to strive for 

autonomy is considered as a criminal act.  



 

Both the European Union and many MS seem to be going in an opposite direction than the 

one we, EFA and its members, had hoped for. 

  

Nevertheless, all this should not demotivate you. This should never discourage us!  

On the contrary, we should all keep on making sure that the fight for decentralization, for 

autonomy, remains in the agenda of the EU and of its Member states as an element that has, 

for many years, guaranteed a better governance, a better representation and, eventually, a 

better life for the peoples involved.  

    

EFA is convinced about it and together with our members, we will keep on defending human, 

civil and political rights of the peoples of Europe. 

 

On this regard, we are here to hold the General Assembly of the two organisations that have 

very clear the importance of the decentralization, the relevance of autonomy. And this all 

happens while, as I’ve just mentioned, both Europe and Romania seem to be rowing in an 

opposite direction.  

The only conclusion I can draw from this is that the Hungarians in Transylvania are not ready 

to give up, are prompt to keep on pushing hard (now even joining forces!) towards the 

demand for autonomy.  

What I see here today is a whole community fighting together for what is fair and needed, 

striving for their right to decide upon their own future, for the basic civic and political rights.  

 

You will always find EFA at your side in this strive for autonomy and in the defense of the 

civil, political as well as minority rights.      

 

Taking this into account, I’m particularly grateful to have the opportunity to join you in this 

event, because, as you are very aware of, the Hungarian Peoples Party of Transylvania 

became observer member of EFA just a couple of months ago, in the EFA General Assembly  

held in Bautzen last 16-19 April.  

 

The membership of the HPPT in EFA is the fruit of many, intense, and positive years of 

cooperation, and the natural evolution of this cooperation was to embrace each other into our 

respective families.  

 

Similar to the relationship EFA has had with the representatives of the HPPT, has existed with 

the representatives of the Szekler National Council, where mutual support and meetings have 

been held over the last years.  

Notwithstanding that the SNC is a movement (not a political party) and the nature of our 

cooperation is inevitable different (as EFA can only accept political parties as members) 

working together is our aim! 

 

Today I’m here to show you, both, our unconditional support and our solidarity on issues 

related to the defense of your rights. 

 

On behalf of EFA, I wish you very interesting debates and fruitful discussions that we’re sure 

will end up strengthening each of your organisations as well as your partnership and 

cooperation. 

 

More than ever, it is time for self-determination and autonomy. 



Thank you very much for your time  

and best of lucks!    

 

Köszönöm! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kedves EMNT küldöttek,  

Kedves SZNT küldöttek,  

Nagyon boldog és büszke vagyok, amiért újra lehetőségem adódott, hogy itt lehetek 

Marosvásárhelyen Veletek. Ugyanakkor el kell mondanom, hogy ezúttal az ittlétem sokkal 

pozitívabb, lelkesültebb annak köszönhetően, hogy az emberek, a két szervezet (EMNT és 

SZNT) tagjai, férfiak és nők sok év után újra egyesítik az erejüket, hogy együtt ünnepeljék ezt 

a küldöttgyűlést.  

Ez a puszta tény megmutatja azt a fontos előrelépést, amit az egész erdélyi magyar közösség 

tett, amely a lehetséges létező különbségeken felülkerekedett annak érdekében, hogy együtt 

harcoljon azért, ami benneteket egyesít: Erdély autonómiája! 

Amióta a gazdasági válság megkezdődött, a kiadások levágása, az államadósság csökkentése 

és a megszorító intézkedések életbeültetésének létjogosultsága alatt, amelyen sok EU tagállam 

keresztül kell mennie, azt látjuk, hogy egy óriási visszalépés történt az Európai Uniós 

polgárok kisebbségi és nyelvi jogai védelmének a tekintetében.  

Szimbolikus jelentőségű, hogy az újonnan megalakult Európai Bizottságban nincs többé 

többnyelvűség portfólió/ főbiztos, és hogy most először megtagadták az EFA (Európai 

Szabad Szövetség) képviselőinek, hogy az Európai Bizottság elnökével találkozhassanak. 

Úgy tűnik, hogy Mr. Juncker-nek jobb és fontosabb tennivalói vannak, mint találkozni a mi 

Európai politikai pártunk képviselőivel (EUPP). 

Miközben az EU intézményei folyamatosan hangsúlyozzák az Európai politikai pártok 

fontosságát, mint az európai polgárok és intézmények közötti közvetítő struktúrát, a valóság 

épp ellenkező képet mutat. Mi tudjuk, jobban, mint valaha, hogy az EU intézmények 

képviselői teljes mértékben figyelmen kívül hagyják az EUPP-t, és az a tény, hogy Juncker úr 

visszautasította az EFA képviselőivel való találkozást az udvariatlanság és demokrácia ellenes 

magatartás konkrét példája. 

Az EFA több mint 40 millió európai polgárt képvisel, amelyek „hontalan” nemzetekhez, 

régiókhoz, kisebbségekhez tartoznak, akiknek a jogait meg kell óvni és őrizni, a nyelvüket és 

kultúrájukat pedig védelmezni és promoválni, nem pedig elfojtani és eltaposni. Nos, úgy 

tűnik, hogy az EU megváltoztatta a már amúgy is nagyon korlátozott kisebbségvédelmi 

politikáját egy még korlátozottabb politikává, lehetővé téve a tagállamok számára, hogy 

semmiféle védelmi intézkedéséket ne hajtsanak végre, így a kisebbségi közösségeket egy 

nagyon kényes és gyenge helyzetben hagyta. Juncker magatartásával megerősíti ezt a tényt, és 

megpróbál „másodrangú állampolgárokká” tenni az EFA által képviselt 40 millió európai 

polgárt.  

Sajnos, ez az európai állapot tisztán visszatükröződik néhány tagállamban is: Franciaország, 

Spanyolország, az Egyesült Királyság az intézményi struktúrák tekintetében mind egy szigorú 

átalakuláson mennek keresztül egy új modell irányába, amelyet a politikai kompetenciák erős 

újraközpontosítása jellemez.  



Most is, mialatt mi itt beszélünk, szövetségünk egy okszitán tagja, Mr. David Grosclaude 8. 

napja éhségsztrájkol annak érdekében, hogy felhívja a figyelmet a francia kormánynak a 

okszitán nyelv iránt tanúsított tiszteletlenségére. 

Románia sem képez kivételt ebben a tekintetben. Nagyon centralista állam, és ellentétben 

azzal, amit néhányan gondoltunk, Johannis országelnök megválasztása után a potenciális 

pozitív fejlődés tévesnek bizonyult.  

Ahelyett, hogy megnyitotta volna a kapukat az ország decentralizációjáról szóló vitáknak, 

olyan jogszabályokat vezetett be, amelyek révén a székely rendezvények illegálisnak, az 

autonómiáért folyó harc pedig bűncselekménynek minősül. 

Úgy tűnik, hogy mind az EU, mind a tagállamok ellenkező irányba haladnak mint amit mi, az 

EFA és tagjai, szerettük volna. 

Azonban, mindezek nem szabad demotiváljanak benneteket! Soha nem szabad 

elbátortalanítson minket! 

Éppen ellenkezőleg, nekünk mindannyiunknak biztosítanunk kell, hogy a decentralizációért, 

az autonómiáért folyó harc az EU és a tagállamok napirendjén maradjon, mint egy olyan 

kérdés, amely hosszú évekig egy jobb vezetést, egy jobb képviseletet és végül egy jobb életet 

biztosít az emberek számára. 

Az EFA meg van győződve erről, és együtt a tagokkal továbbra is fenntartjuk az európai 

polgárok emberi, polgári és politikai jogainak a védelmét.  

Azért vagyunk itt, hogy megtartsuk a két szervezet küldöttgyűlését, amely fontosnak tartja a 

decentralizációt és az autonómiát. És mindez akkor történik, amikor úgy tűnik, hogy Európa 

és Románia is az ellenkező irányba eveznek. Az egyedüli következtetés, amit ebből 

levonhatok, az, hogy az erdélyi magyarok nem állnak készen arra, hogy feladják, arra vannak 

buzdítva, hogy keményen, akár erejüket egyesítve továbbra is harcoljanak az autonómiáért.  

Amit ma itt látok, az egy egész közösség, amely együtt küzd azért, ami tisztességes és 

szükséges, harcolva az alapvető polgári és politikai jogokért, és hogy a saját jövője fölött ő 

dönthessen.  

Az EFA mindig mellettetek fog állni az autonómiáért folyó harcban és a polgári, politikai és 

kisebbségi jogok védelmében. 

Figyelembe véve mindezeket, alapvetően hálás vagyok, hogy csatlakozhattam hozzátok ezen 

az eseményen, mivel ti is tudatában vagytok annak, hogy az Erdélyi Magyar Néppárt néhány 

hónapja megfigyelő tagja lett az EFA-nak az EFA általános küldöttgyűlésén, amelyre április 

16-19-én került sor Bautzenben. 

Az EMNP EFA tagsága számos intenzív együttműködési év gyümölcse, és ennek az 

együttműködésnek a természetes fejlődése az volt, hogy egymást felöleljük a tiszteletteljes 

családunkba. 



Az EFA és az EMNP képviselőivel való viszonyhoz hasonló kapcsolatok léteztek az SZNT 

képviselőivel is, amelynek során kölcsönös támogatásokra és találkozásokra került sor az 

elmúlt évek során.  

Jóllehet, az SZNT egy mozgalom (nem egy politikai párt), ezért az együttműködésünk 

természete elkerülhetetlenül más (mivel az EFA csak politikai pártokat fogadhat el tagkén), az 

együttműködés a mi közös célunk. 

Ma azért vagyok itt, hogy megmutassam mind a feltétel nélküli támogatásunkat, mind pedig a 

szolidaritásunkat a jogaitok védelmét illetően.  

Az EFA részéről érdekes vitákat, gyümölcsöző párbeszédeket kívánok nektek, és biztosak 

vagyunk abban, hogy ezek a beszélgetések erősíteni fogják valamennyi szervezeteiteket, a 

partnerségeket és együttműködéseteket.  

Most jobban, mint valaha ideje van az önrendelkezésnek és autonómiának. 

Köszönöm a figyelmet és sok sikert kívánok. 

 

 

 

 


