A romániai magyar szórványközösség egységesen kiáll a
Minority SafePack európai polgári kezdeményezés mellett

A Romániai Magyar Demokrata Szövetség legfontosabb feladata az erdélyi magyar
közösség jogainak kiharcolása és megtartása azért, hogy méltó életet élhessünk
szülőföldünkön. Ez a törekvés csakis a teljes közösségünk szolidaritása által valósítható
meg, a szórványban és a tömbben élő magyarokéval közösen.
A belső szolidaritás egy újabb, európai dimenzióval egészül ki. Az RMDSZ meggyőződése,
hogy a kisebbségvédelmet nem lehet a tagállamok belügyének tekinteni, hiszen az államok
eltérő módon, különböző szintű jogokat fogadtak el és alkalmaztak. Az EU területén
ugyanazoknak az emberi jogoknak és ugyanazoknak a kisebbségi jogoknak kell
érvényesülniük, ezt pedig csak egy közös EU-s szabályozás szavatolhatja. Éppen ezért a cél:
meggyőzni az Európai Uniót arról, hogy a nemzeti kisebbségeket egyértelmű törvényekkel
védje, identitásukat, nyelvüket, kultúrájukat ápolja, mindezt egymillió európai állampolgár
aláírása által támogatva tesszük.
A Minority SafePack kezdeményezőjeként az RMDSZ és alapító partnerei, az Európai
Nemzetiségek Föderatív Uniója - FUEN, a Dél-Tiroli Néppárt - SVP és a Nemzetiségi Ifjak
Szervezete - YEN, 2011 eleje óta hosszú utat tettek meg az MSPI előkészítésében. A
legnagyobb kisebbségi ernyőszervezet, a FUEN égisze alatt kidolgozott európai polgári
kezdeményezés mögött ott áll az Európai Unió valamennyi nemzetisége, őshonos
kisebbsége és nyelvi csoportja.
A

Minority

Safe

Packben

megfogalmazott

javaslatok

védik

anyanyelv-

és

szimbólumhasználati jogainkat, támogatják nemzeti kultúránkat és hagyományainkat,
biztosítják az egyenlő bánásmódot a többségi társadalommal, és lehetővé teszik azt, hogy
az EU beavatkozzon, ha az erdélyi magyarságot jogtiprás éri a román állam részéről.

Különösen fontos mindez a szórványban, hisz itt a megmaradásunk függ attól, hogy sikerüle az anyanyelvhasználat szabad gyakorlását, kultúránk és hagyományaink szabad
művelését biztosítanunk. Mindezek lételemei magyar identitásunknak, s kiemelten így van
ez a szórványban, ahol a beolvadás, az identitásvesztés veszélye a legnagyobb.
Nem vagy egyedül! Egy millió aláírás a sokszínű Európáért, így szól a közös európai
felhívás. A szórványban élő erdélyi és romániai magyarok is kiveszik a részüket
negyedmillió aláírással, ezzel járulnak hozzá közös ügyünk európai sikeréhez.
Mi, a Magyar Szórvány Napja alkalmával Szamosújvárra gyülekezett erdélyi, bánsági
és partiumi szórványközösségek képviselői kijelentjük, hogy az Európai Uniónak
változnia kell! Mi azt várjuk el, hogy Európa szavatolja a jogait annak az 50 millió
állampolgárnak, akik valamely őshonos nemzeti vagy nyelvi kisebbséghez tartoznak.
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