ROMÂNIA NU ÎŞI ÎNDEPLINEŞTE OBLIGAŢIILE ASUMATE
FAŢĂ DE NATO
În presa olandeză, comandantul suprem al NATO, Philip M.
Breedlove a atras atenţia asupra pericolelor unei iminente
ofensive ruseşti. De asemenea, susţine el, Rusia provoacă
tulburări în ţara vecină, Republica Moldova. El mai afirmă
că intervenţia militară în regiune trebuie organizată urgent.
Prin aceste afirmaţii, Breedlove creează impresia că
agresiunea împotriva NATO este unilaterală şi este cauzată
exclusiv de Rusia.
Republica Moldova, ca şi Ucraina, nu este membră
NATO. Însă România, ţară vecină cu ambele, este. Ca o
condiţie a aderării la NATO şi la Uniunea Europeană,
România a avut obligaţia să ratifice Acordul de la
Strasbourg privind protecţia minorităţilor naţionale. În
conformitate cu acest acord, limba minorităţii naţionale este
utilizată ca limbă oficială în regiunile în care minoritatea
respectivă atingea 20% din populaţia totală în anul 1992.
Având în vedere fiascoul etnic din Iugoslavia, respectarea
drepturilor lingvistice este o condiţie a statutului de membru
NATO.
România este afectată de criza din Ucraina nu numai din
cauza poziţiei sale geografice. Fostul preşedinte al
României, Traian Băsescu, a făcut afirmaţii publice privind
Respectarea Acordului-cadru de la Strasbourg în
anexarea Republicii Moldova la România, inclusiv a
privinţa minorităţii naţionale frizone din Olanda
Republicii Moldoveneşti Nistrene rusofone. Ca şi Ucraina,
poate constitui un exemplu pentru România.
Limba frizonă poate fi utilizată liber, indiferent de
Moldova este o ţară multilingvă, cu o minoritate rusofonă
raportul etnic al populaţiei (exemple: indicatorul cu însemnată.
numele străzii pe imaginea de mai sus, respectiv
Deşi pe hârtie România respectă drepturile lingvistice ale
indicatorul cu numele localităţii care va fi capitală
minorităţii
maghiare proprii, în practică aceste drepturi nu
culturală europeană în 2018).
pot fi exercitate liber. România calcă în picioare toate
promisiunile de pace şi stabilitate pe care le-a făcut la
aderare. Ea neagă drepturile lingvistice legitime ale
propriilor cetăţeni.
Fundaţia European Language Rights a semnalat deja în 2012 faptul că nerespectarea Acordului de la
Strasbourg lezează normele juridice europene şi împiedică integrarea Europei de Est în Uniunea
Europeană. (Din acest motiv România nu a devenit membru Schengen din 2011 până acum.)
Agresiunea împotriva NATO nu este deci unilaterală. În loc de a critica Rusia pentru presupusa încălcare a
dreptului internaţional, Breedlove ar face mai bine să se uite în jur în ograda proprie şi să oblige România,
membră NATO, să respecte Acordul de la Strasbourg care este o condiţie a aderării la NATO.
NATO se poate opune cu succes agresiunii ruseşti prin verificarea strictă a îndeplinirii condiţiilor de
aderare la UE (Acordul de la Strasbourg), mai degrabă decât prin arme sau exerciţii militare.
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Publicat în numărul din 30 mai al ziarului NRC
Handelsblad (cel mai prestigios cotidian de opinie din
Olanda).
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