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Európában mintegy 60 millió, az őshonos nemzeti kisebbségekhez, illetve őshonos etnikai
csoportokhoz tartozó személy él. Ez azt jelenti, hogy ha az őshonos kisebbségeknek egy
saját országa lenne, ez az Európai Unió öt legnagyobb országának egyike lenne. Ennek
ellenére kisebbségi létükből adódóan érdekérvényesítési lehetőségeik korlátozottak, és
alapvetően a többség jóindulatán múlik, mennyire érezhetik otthon magukat
szülőföldjükön. Európai szintű összefogással, közösen azonban áttörést érhetnek el az
érdekérvényesítés terén.
A FUEN
32 európai országból származó mintegy 90 tagszervezetével a FUEN az őshonos nemzeti
kisebbségek, illetve őshonos etnikai csoportok legnagyobb európai ernyőszervezete. A
szervezet az európai kisebbségek érdekeit képviseli regionális, nemzeti és európai szinten.
A FUEN az európai kisebbségek identitásának, nyelvi és kulturális jogainak elkötelezett
védelmezője. A FUEN a nemzeti kisebbségek szószólója a nemzetközi szervezeteknél,
kiemelten az Európai Unióban, az Európa Tanácsnál, valamint az ENSZ-nél és az EBESZnél, résztvevői státusszal rendelkezik az Európa Tanácsban és a konzultatív státusszal az
ENSZ-ben.
A Minority SafePack
A Minority SafePack európai polgári kezdeményezés a FUEN legnagyobb politikai
projektje, amelyet az RMDSZ, a Dél-tiroli Néppárt (SVP) és az Európai Nemzetiségek
Ifjúsága (YEN) kezdeményezett. A „Nem vagy egyedül. Egymillió aláírás a sokszínű
Európáért!” mottót viselő dokumentum célja, hogy a kisebbségvédelmet a tagállamok
kizárólagos hatásköréből az Európai Unió szintjére emelje. Az MSP olyan EU-s
intézkedéseket és jogszabályokat javasol, amelyek az európai őshonos nemzeti és etnikai
kisebbségek védelmét és érdekét szolgálják a következő területeken: regionális és
kisebbségi nyelvek, kultúra és oktatás, regionális politika, közképviselet, egyenlő
bánásmód, audiovizuális és egyéb média, regionális (állami) támogatás.
A javaslatcsomagot a kezdeményező bizottság 2013-ban nyújtotta be. Az Európai

Bizottság uniós kompetenciahiányra hivatkozva elutasította bejegyzését. A kezdeményezők
az Európai Unió bíróságához fordultak. Az ügymenet során Magyarország a kisebbségek
oldalán, Szlovákia és Románia pedig az Európai Bizottság oldalán lépett fel, a tárgyalásra
2016. szeptember 16-án került sor. A 2017. február 3-án kihirdetett döntés értelmében az
Európai Bizottságnak egy új, részletesen megindokolt döntést kellett hoznia. A luxemburgi
döntést követően 2017 márciusában az EB jóváhagyta a Minority SafePack részleges
bejegyzését, amely kilencet tartalmaz az eredeti tizenegy javaslatból. 12 hónap áll a
kezdeményezők rendelkezésére, hogy összegyűjtsék a szükséges egymillió aláírást az EU
legalább hét tagállamából.
A FUEN kongresszusáról
A FUEN évente tartja kongresszusát, amely az európai őshonos kisebbségek legnagyobb
rendezvénye, amelyen az európai kisebbségek több mint 200 képviselője találkozik
egymással. A FUEN 2017-es kongresszusára Kolozsváron kerül sor, május 17-21. között, a
Napoca hotelben. A kongresszus központi témái az anyanyelvhasználat, a kisebbségi
kulturális hagyaték védelme és az európai autonómia-megoldások, illetve a Minority
SafePack európai polgári kezdeményezés lesz, amelynek aláírásgyűjtési folyamata is itt
indul el hivatalosan. A kongresszus munkálatai nyitottak, a sajtó május 10-ig akkreditálhat
a kongresszus honlapján (congress2017.fuen.org).
Miért Kolozsvár?
A romániai magyarság az Európai Unió legnagyobb egy tömbben élő őshonos nemzeti
kisebbsége, amely hagyományosan Kolozsvárt tekinti fővárosának. Kolozsvárnak mindig
meghatározó jegyének számított az etnikai sokszínűség, és a város mai arcát is markánsan
meghatározza a magyar kultúra. Kolozsváron mintegy 50 ezer magyar él jelenleg.
A kongresszus házigazdája a Romániai Magyar Demokrata Szövetség lesz, amely az utóbbi
években a FUEN egyik legaktívabb, iránymutató tagszervezete volt. A FUEN jelenlegi
elnöke, Vincze Loránt szintén erdélyi magyar, az RMDSZ tagja.

