A NYEOMSZSZ vezetőségének TILTAKOZÓ LEVELE
OLLI REHN bővítési biztosnak
Motto:
”Az emberi jogok védelmezése, a szociális alapellátás és az egyenjogú
iskoláztatási lehetőségekre való törekvés a politikai humanizmus megnyilatkozásai.”
”Ihmisoikeuksien puolustaminen, sosiaalinen perusturva ja pyrkimys tasavertaisiin
koulutusmahdollisuuksiin ovat poliittisen humanismin ilmentymiä.” (Olli Rehn: Liberalismi
ja maalaisliittolaisuus)
Tisztelt Olli Rehn Biztos Úr!
Elolvasva az Ön által vezetett bizottság előzetes jelentését Bulgária és Románia
csatlakozása jelenlegi állapotáról (“Bulgaria and Romania - Preliminary Assessment”,
European Parliament Foreign Affairs Committee, Strasbourg, 3 April 2006), amelyben Ön
úgy értékeli, hogy Romániában a magyarság helyzete minden szempontból teljesen
kielegítő, a NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOS MAGYAR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE
(Western European Association of Country Organizations of Hungarians) nem ért egyet.
Amennyiben a valós tények valamilyen okból elkerülték volna az iroda raportőreinek
figyelmét, tisztelettel kérjük Önt, hogy tekintse át a New York-i székhelyű Hungarian
Human Rights Foundation által kiadott -EU Enlargement Watch Romania , az
Európai Uniónak is megküldött anyagát, valamint mérlegelje az ügyben a magyar
képviselőtársai által megfogalmazott állásfoglalásait.
Levelünkben nem szeretnénk kitérni az 1,6 miliiós romániai magyar kisebbség összes
sérelmére, csak néhány fontosabbat említenénk, amelyek különös odafigyelést kívánnak:
- a kisebbségi törvény hiánya (amelynek elfogadását több hónapja elszabotálja a román
törvényhozás);
- az egyházi restitúció kérdése;
- a magyar nyelvű felsőoktatás megoldatlansága;
- az autonómia-törekvések teljeskörű elutasítása.
A fenti kérdéskörök mind-mind szorosan kapcsolódnak az Ön által képviselt - a mottoban
szereplő idézet alapján - eszményhez.
Kérjük, végleges jelentésében vegye figyelembe azt a tényt, hogy a romániai magyar
közösség politikai képviselete a jelenlegi kormányban önmagában nem oldhatja meg a
problémákat, mint az sem, hogy a romániai politika egyfolytában hamis tükröt tart mind
saját népe, mind az EU elé - és nem csak ebben a kérdésben.
Szövetségünk abban érdekelt, hogy Románia mihamarabb csatlakozhassék az EU-hoz, de
nem minden áron! Szövetségünk 13 tagaszervezetéből 12 uniós országban
tevékenykedik, és nekünk egyáltalán nem közömbös, hogy egy új tagország milyen
megoldatlan politikai-emberjogi teherrel súlyosbítja polgáraink helyzetét.
Ezért is kellene néven nevezni, kimondani a problémákat, mert ez hozzájárulhat a
megoldáshoz, és ez az Önök feladata is, így lehet segíteni a romániai magyarságon, és az
ország összes polgárán - szem előtt tartva az uniós adófizetők elvárásait is.
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