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Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács elnöke és Izsák Balázs, a Székely
Nemzeti Tanács elnöke közös kolozsvári sajtótájékoztatójukon számoltak be a két
szervezet eddigi együttműködéséről. Az EMNT és az SZNT vezetői elmondták: folytatják
az autonómiaküzdelmet, és közösen készülnek a politikai önvédelemre.
Tőkés a sajtótájékoztató elején elmondta: a két nemzeti tanács együttműködése sikeres, hiszen az
utóbbi időben többször is közösen léptek fel az erdélyi magyarság jogérvényesítése és az
autonómiamozgalom érdekében. Az EMNT elnöke felidézte: az Európai Parlament plenáris ülésén
felszólalásában tiltakozott a Székely Nemzeti Tanács által szervezett Székely Szabadság Napja
elnevezésű tüntetés és felvonulás betiltása ellen. Ugyancsak az SZNT és az EMNT közti stratégiai
szövetség jele, hogy a két szervezet március 27-én közös felhívásban indított adománygyűjtést a
háború sújtotta kárpátaljai magyarság megsegítésére. Tőkés László kijelentette: folytatják az
együttműködést, és június 3-án Marosvásárhelyen együttes ülést tart a két szervezet. Az EMNT
elnöke szerint az SZNT-vel való együttműködés a romániai magyarság többszintű autonómiájának
megvalósítását szolgálja, melyhez szorosan kapcsolódik az SZNT által képviselt személyelvű
autonómiakoncepció képviselete is. „Az integrált autonómiakoncepció keretében szeretnénk
együttműködni, a különböző tervezetek pedig kiegészítő viszonyban vannak. Minél erősebbek az
autonómiatervezetek, annál hangsúlyosabb lesz az székelyföldi autonómia ügye is” – jelentette ki
Tőkés László. Az EMNT elnöke beszámolt a Szili Katalinnal való egyeztetésről is: a politikus asszony
– Orbán Viktor miniszterelnök felkérése nyomán – az autonómiakoncepciók kidolgozásában működik
közre, és az autonómiaigények minél szélesebb körű megjelenítéséért dolgozik. A kolozsvári
sajtótájékoztatón Tőkés reagált a román belügyminisztérium azon stratégiai dokumentumára is,
melyben az autonómiatörekvéseket xenofób, rasszista és intoleráns tevékenységnek titulálják.
„Azzal, hogy a belügyminisztérium kriminalizálja az autonómiatörekvéseket és a regionalizáció
tervét, vészesen közel kerül ahhoz, hogy már-már terrorizmussal vádolják mindazokat, akik a lehető
legdemokratikusabb eszközökkel próbálják megvalósítani az autonómiát. Hogy mindennek gátat
szabjunk, közösen vállalkozunk a politikai önvédelemre” – nyilatkozta Tőkés László, aki a közzétett
stratégiai dokumentum visszavonását kéri. Tőkés arról is beszámolt, hogy a közelmúltban találkozót
kért Klaus Johannis román államfőtől, aki udvariasan visszautasította, ám a közeljövőben az EMNT
küldöttsége találkozik az államelnöki hivatal képviselőjével. „Johannis elnök úr maga is egy
kisebbségi nemzet tagja, mégis úgy tűnik, nem támogatja az autonómia ügyét. Ugyanakkor minden
lehetőséget ki kell használnunk, hogy jogos követeléseinket a legfelsőbb szinteken is képviselni
tudjuk, így a nemzetközi fórumokon – személyesen az Európai Unió Régiók Bizottságában is –
képviselni fogjuk jogos követeléseink ügyét” – mondta Tőkés László.
Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke elmondta: a két nemzeti tanácsnak közös gyökerei
vannak, hiszen 2003-as alapításuktól kezdve közös célkitűzéseik mentén, hasonló értékek alapján
végzik munkájukat. Az SZNT elnöke példátlannak nevezte, hogy a román hatóságok bűnügyi
jelenségként kezelik egy közösség önrendelkezési igényét. Az SZNT elnöke emlékeztetett: közel 50
székelyföldi önkormányzat nyilvánította ki – határozat formájában – jogos igényét az autonómiára, s
e határozatok első számú címzettje Románia kormánya volt, a nemzetközi szervezetek pedig
tájékoztató jelleggel kapták meg azokat. „Elfogadhatatlan, hogy demokratikus jogokért küzdő

személyeket vegzáljanak, s törekvéseiket kriminalizálják” – mondta Izsák, aki a sajtóból értesült
arról, hogy feltehetőleg ellene is eljárást indítottak a hatóságok. „Nem félek az esetleges
vizsgálatoktól, hiszen meggyőződésem, hogy az autonómia demokratikus érték, amit a hatóságok
támadásai sem gyengíthetnek. Az általunk felvetett problémákat nem rendőrségi eszközökkel,
hanem párbeszéddel oldhatjuk meg” – jelentette ki az SZNT elnöke. A sajtótájékoztató végén Izsák
hozzátette: „A román belügyminisztérium és a román kormány árt leginkább Románia tekintélyének.
Tőkés László és jómagam Románia tekintélyét próbáljuk megvédeni, mikor kiállunk alapvető jogaink
mellett.”
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