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PERSBERICHT  05-09-2017    NATIONALISTISCHE HYSTERIE IN ROEMENIE 

 

Een recente uitzending van een youtube filmpje, dat pas na uitzending van  tv 

stations, zoals RTV viraal ging, was te zien, dat een Roemeens sprekend persoon geen   

braadworst kan kopen bij een grill in de parkeerplaats van een filiaal van Kaufland in  het 

overwegende door etnische Hongaren bewoonde Székelyudvarhely ( Roemeens : Odorheiu 

Secuiesc)  

 

In deze film wordt de suggestie gewekt, dat de verkoopster etnische Roemenen niet 

zou bedienen en dat etnische Roemenen, die geen Hongaars spreken zouden worden 

gediscrimineerd. Als reactie op dit filmpje, dat de suggestieve titel vreemdeling in mijn land 

( Străin în țara mea ) heeft verscheen er een haatgolf op sociale media.  

 

Pas na intern onderzoek door de warenhuisketen bleek het filmpje in scene gezet te 

zijn geweest en buiten openingstijden te zijn opgenomen, bovendien waren er drie 

contactmomenten, voorafgaand aan de opname geweest. Het tv station had de principes 

van hoor en wederhoor niet toegepast. 

 

Roemenie heeft als voorwaarde voor EU en NATO lidmaatschap het verdrag van 

Straatsburg geratificeerd, dat de Hongaarse minderheid juist dient te beschermen tegen 

nationalistische aanvallen. De stichting European Language Rights  heeft eerder middels 

haar rapport Verraad aan het Recht gewezen op het feit dat Roemenie haar verplichtingen 

tegenover de Europese Unie en Nato niet nakomt.  

 

European Language Rights   6-9-2017 
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De mediamanipulatie (https://www.youtube.com/watch?v=yflC_demZ_c ) van de vlogger 

werd een-op-een overgenomen ( Militianul)  , door de Roemeense media, zoals RTV.  Het 

onderschrift luidt:  SCHANDELIJK EEN MAN IS BELEDIGD OMDAT HIJ GEEN HONGAARS 

SPREEKT.  

 

 

Meer informatie :  

 

http://www.neuerweg.ro/micii-secuii-si-bucurestenii-cronologia-unei-noi-

intoxicari-mass-media-de-natura-penala/ 

http://foter.ro/cikk/20170904_a_miccs_a_szekelyek_es_a_bukarestiek 
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Op sociale media verschenen er oproepen om Etnische Hongaren in elkaar te slaan. Het 

event Olympiade om Hongaren te slaan ( Roemeens:  Olimpiada de batut Unguri ) , trok 

binnen korte tijd 4,8 duizend bezoekers en 7,6 duizend geïnteresseerden.  

 

 


