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Gui Angéla 

A státustörvény hozzájárul az európai sokszínűség védelmezéséhez, ezért elvárható, hogy a 
politikusok - úgy Romániában, mint az európai országokban - pozitívan viszonyuljanak ehhez a 
jogszabályhoz - nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Smaranda Enache, a romániai Pro Európa Liga 
társelnöke. 

Kulturális és történelmi gyökerei vannak a Romániában létező magyarellenes hangulatnak, s nem 
várható el, hogy ezek egyik évről a másikra teljesen megszűnjenek - hangsúlyozta Smaranda 
Enache. Romániában ezzel egy időben létezik egy hagyományos ellenállás minden olyan 
kezdeményezés iránt, amely nagyobb kisebbségvédelmet nyújt. Mint mondta: a román nemzeti 
érdek azonban most már sokkal erőteljesebben kötődik a jövőhöz, mint a múlthoz, s 
remélhetőleg az európai integrációs törekvéssel párhuzamosan egy belső demokratizálódási 
folyamat is el fog indulni, amely a politikusok felfogását is módosíthatja. A neves emberjogi 
aktivista úgy véli: Romániának nincs más választása, mint hogy rövid időn belül megváltoztassa a 
Magyarországgal szembeni retorikáját. - Bukarest nem válogathat az alternatívák között, mivel 
Magyarország az egyetlen olyan NATO-tagállam, amely Romániának jó ügyvédje lehet az atlanti 
szervezethez való csatlakozáskor. Bízom benne, hogy Bukarest a közeljövőben fokozottan 
mérsékelt álláspontot fog képviselni. Remélem, nem jutunk el oda, hogy Románia legyen az 
egyetlen olyan állam, amely megakadályozza a státustörvény végrehajtását - hangsúlyozta Enache. 
Hozzátette: egy ilyen elutasító magatartás nagyfokú frusztrációt válthat ki az erdélyi magyarok 
körében, akik a többi, határon túli magyarral közösen kezdeményezték ennek a törvénynek a 
megszületését. Ők úgy érezhetik, hogy a román demokrácia nem teljes, illetve velük szemben 
kettős mércét alkalmaz, vélekedett a volt finnországi nagykövet, aki szerint egy demokratikus 
kormány nem engedhet meg ilyesmit magának. A Pro Európa Liga azt az álláspontot képviseli, 
hogy a státustörvény nem diszkriminál a határon túli magyarok és a többséget alkotó nemzet 
tagjai között, így nem hátrányos megkülönböztetésről, hanem differenciálásról van szó ebben az 
esetben. Az ilyen elvek pedig elfogadottak Európában. Tehát, ha valaki ellenzi ezt a jogszabályt, 
az azt jelenti, hogy nem fektet elég hangsúlyt a kisebbségek védelmére - hangsúlyozta Smaranda 
Enache. 

Konferencia a kedvezménytörvényről. A Belügyminisztérium saját felelősségi körében a 
kedvezménytörvény végrehajtásának minden feltételét teljesítette - számolt be Kontrát Károly, a 
BM államtitkára tegnap a Fidesz-frakció által a státustörvény kapcsán rendezett konferencián. 
Mint mondta: a tárca a jogszabállyal összefüggésben elkészítette a végrehajtási rendeleteket, és 
lezárult a magyar igazolványok gyártását és szállítását célzó közbeszerzési eljárás is. (MTI) 

 
 

http://prominoritate.hu/ren_kon_2.html

