
HETGEEN DE VOORZITTER VAN MOMENTUM HEEFT GEDAAN IS ONETHISCH 

Geachte heer Fekete-Győr András. Ik heb met verbazing uw campagne film 

van USR-PLUS bekeken, waarin u letterlijk het volgende zegt “Beste 

Transsylvaanse Hongaarse Burgergenoten  aanstaande zondag zijn er 

gemeenteraadsverkiezingen in Roemenië en zodoende ook in Transsylvanië. 

Daarom wou ik jullie verzoeken om, waar het mogelijk is, om de kandidaten 

van USR-PLUS te steunen.  

In deze video spreekt u vrij in het Hongaars, hetgeen niet vanzelfsprekend is 

voor uw Hongaarse burgergenoten uit Transsylvanië. Bent u zicht er wel van 

bewust dat men in Roemenië, die taalrechten aan haar laars lapt die door de 

Roemeense grondwet, het raamverdrag van Straatsburg, het charta van 

regionale talen, het verdrag van Temesvar (Roemeens:Timisoara ) en de 

Roemeense wet op het openbare bestuur worden gewaarborgd? 

De ondervertegenwoordiging van uw Hongaarse burgergenoten uit 

Transsylvanië is zonder precedent in Europa. Er zijn  immers nauwelijks 

Etnisch Hongaarse  politie agenten, rechters of officieren van justitie in 

Transsylvanië.  De apartheid die in Roemenië vastgesteld kan worden  is 

onverenigbaar met de elementaire principes van een burgerlijke 

democratische vrije maatschappijen en die van een rechtsstaat. 

Een nog  groter probleem dan de absolute ondervertegenwoordiging van uw  

Hongaarse burgergenoten uit Transsylvanië zoals u hen zo mooi noemt, is 

het feit dat de Roemeense rechtbanken openlijk anti-Hongaars zijn en dat zij 

in zaken die betrekking hebben op Hongaarse taalrechten vonnissen vellen, 

die een  vakinhoudelijke toetsing niet kunnen doorstaan.  

Uw Hongaarse burgergenoten uit Transsylvanië hebben geen eigen 

parlement en ook geen vast aantal zetels zoals de Duitsers, Vlamingen en 

Walloniërs in België of de Roemenen in het Europese parlement wel hebben. 

Zij kunnen daarom alleen op grond van het aantal stemmen  

vertegenwoordigd worden, er is dus geen alternatief dan op een ethnische 

Hongaarse vertegenwoordiger te stemmen. U houdt simpelweg geen 

rekening met deze  ernstige en naar mijn mening  anti-democratische 

structuur. 

De aanname dat  USR-Plus iets zal verbeteren aan de rechteloosheid van de 

Hongaarse burgergenoten uit Transsylvanië is absurd, omdat haar leider  

Dacian Cioloș in 1993 de voorzitter was van de jongeren vereniging van de 

Junimea Vatra Româneasca in afdeling van Kolozsvár (Roemeens: Cluj-



Napoca). De Vatra Româneasca  heeft een sleutelrol gespeeld in de de anti 

hongaarse pogrom in Marosvásárhely (Roemeens:Tirgu Mures). Verder heeft 

de USR plus zich nooit gedistantieerd van de etnische zuiveringen tijdens de 

Ceaușescu dicatuur, die er toe hebben geleid  dat de Joodse en Duitse 

gemeenschap van Transsylvanië in de praktijk niet meer bestaat alhoewel 

zij nog in 1956  bijna een half miljoen zielen telde. 

Als Hongaarse burgergenoot uit Transsylvanië heb ik ondervonden, dat 

Roemenië simpelweg geen rechtsstaat is en dat er in Roemenië 

gecamoufleerde etnische zuiveringen plaatsvinden. Dit moet u ook bekend 

zijn omdat  er in de Hongaarse pers ook over de zaken in Kolozsvár, 

Marosvásárhely, en Tordaszentlászló  is  bericht. De stichting European 

Language Rights uit Amsterdam heeft zelfs bericht over de rechteloosheid in 

haar Rapport Verraad aan het Recht.  

Het getuigt dus van een gebrek aan ethiek en verantwoordelijkheid, dat u de 

leden van een gemeenschap, die onder spanning leeft en onderhevig is aan 

rechteloosheid oproept om op een Roemeense partij te stemmen, zonder dat 

u hebt overlegd met plaatselijke  belangenverenigingen  en niet in de laatste 

plaats met die Transsylvaanse burgergenoten, die in de problemen zijn 

gekomen,  omdat zij zich hechten aan basale mensen- en taalrechten.  

Met Hoogachting,  

Gabor Landman   

 

Secretaris van de Stichting European Language Rights in Amsterdam   
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Verwijzingen 1:  25 september 2020 Fekete-Győr András roept weer op om een Roeemeense kandidaat te 

stemmen: https://magyarnemzet.hu/belfold/a-roman-momentum-tamogatasara-buzdit-fekete-gyor-

8716953/ 2: 2018 december 8  Dacian Cioloș  was actief in de jongerenvereniging van de Vatra Românească 

en de  PUNR https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kisert-a-mult-a-vatra-romaneasc-es-a-punr-ifjusagi-

tagozataban-aktivalt-dacian-ciolo 3:  Casus Marosvásárhely http://www.language-

rights.eu/CASUS_TIRGUMURES_MAROSVÁSÁRHELY.pdf 4: Casus Tordaszentlászló 

http://Tordaszentlászló.eu/ 4: Stichting European Language Rights http://language-rights.eu/  Rapport 

Verraad aan het Recht http://language-rights.eu/VERRAAD_AAN_HET_RECHT.pdf  

https://magyarnemzet.hu/velemeny/rendkivul-etikatlan-amit-a-momentum-elnoke-tett-8732313/
https://magyarnemzet.hu/velemeny/rendkivul-etikatlan-amit-a-momentum-elnoke-tett-8732313/
http://language-rights.eu/29092020_MAGYARNEMZET_LANDMAN.jpg
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-roman-momentum-tamogatasara-buzdit-fekete-gyor-8716953/
https://magyarnemzet.hu/belfold/a-roman-momentum-tamogatasara-buzdit-fekete-gyor-8716953/
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kisert-a-mult-a-vatra-romaneasc-es-a-punr-ifjusagi-tagozataban-aktivalt-dacian-ciolo
https://kronikaonline.ro/erdelyi-hirek/kisert-a-mult-a-vatra-romaneasc-es-a-punr-ifjusagi-tagozataban-aktivalt-dacian-ciolo
http://www.language-rights.eu/CASUS_TIRGUMURES_MAROSVASARHELY.pdf
http://www.language-rights.eu/CASUS_TIRGUMURES_MAROSVASARHELY.pdf
http://tordaszentlászló.eu/
http://language-rights.eu/
http://language-rights.eu/VERRAAD_AAN_HET_RECHT.pdf

