
 

Elutasítjuk a közösségünket ért sorozatos támadásokat 

Az elmúlt időszakban elszaporodtak a közösségünk elleni támadások. A számos eset közül csak néhá-
nyat emelünk ki annak szemléltetésére, hogy ismét felerősödtek a magyarellenes megnyilvánulások. 
Kísérletet tettek a Székely Mikó Kollégium visszaállamosítására, az épület jogos visszaszolgáltatóit pe-
dig börtönbüntetéssel fenyegetik; zaklatták a hagyományos székely termékek készítőit; meg akarják 
akadályozni a székely történelemkönyv használatát. Székelyföld számos településén el akarták távolí-
tani közösségi szimbólumainkat, korlátozni próbálják anyanyelvünk szabad használatát ott, ahol azt 
egyébként jogszabályok írja elő. Akadályozzák a marosvásárhelyi orvosi egyetem magyar karának tör-
vény által szavatolt megalakulását. Lakossági konzultáció nélkül olyan közigazgatási átszervezést kí-
vánnak elfogadtatni, amely radikálisan csökkentené közösségünk akaratérvényesítő képességét. Tiszt-
ségviselőinket koholt vádak alapján meghurcolják, és megpróbálják lejáratni őket a közvélemény előtt. 

Meggyőződésünk, hogy mindezek a cselekedetek egy olyan összehangolt folyamat részei, amely célja 
nemzeti törekvéseink ellehetetlenítése, közösségünk emancipációjának, fejlődésének akadályozása.  
Az RMDSZ legfelsőbb döntéshozó fórumán ezért kijelentjük: 
Határozottan kiállunk intézményeink, közösségi vezetőink, valamint minden olyan magyar ember mel-
lett, akik törvény adta nemzetiségi jogaival kíván élni. Visszautasítunk minden olyan próbálkozást, 
amely a megfélemlítés eszközével próbálja közösségünk tagjait eltántorítani a nemzeti törekvéseink 
érdekében folytatott küzdelemtől. Meggyőződésünk, hogy közösségünk szolidaritása olyan erőt jelent, 
amely megfelelő védelmet biztosít a törekvéseinket felvállaló tisztségviselők és minden magyar nem-
zetiségű ember számára.   

Tiszteletben tartjuk a jogállam intézményeit és az igazságszolgáltatást, azonban tiltakozunk az ellen, 
hogy ezek az intézmények a napi politika kiszolgálóiként a kisebbségek megfélemlítésének, megrend-
szabályozásának eszközei legyenek. Az RMDSZ megalakulása és 1990 fekete márciusa után is a párbe-
széd, a demokrácia eszközrendszerével történő cselekvés útját választotta. Azonban ahhoz, hogy ez az 
út eredményes legyen, meg kell szilárdítanunk a jogállam intézményrendszerét, biztosítva azok egyen-
lő bánásmódon alapuló demokratikus működését.  

Szövetségünk minden demokratikus eszközzel kiáll a jogtalanul meghurcolt felelős tisztségviselői mel-
lett. A jogállam adta valamennyi eszközt igénybe véve harcolunk a kirekesztés, a megkülönböztetés 
minden jelenségével szemben.  
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