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PERSBERICHT 09-09-2014 GEEN TAALRECHTEN  VOOR RUSSEN IN GROOT 

ROEMEENS RIJK ! 

Zaterdag 6 september  hebben Roemeense nationalisten in de hoofdstad van de 

Roemeense regio Transsylvanië  Kolozsvár ( Roemeens: Cluj-Napoca ) een demonstratie 

gehouden voor de vorming van een Groot-Roemenie rijk  door de annexatie van de 

voormalig Sovjet republiek Moldavië inclusief de afvallige republiek Transdinestrië.     

De nationalisten hielden een enorme Roemeense vlag van 150 meter in de hoogte en 

scandeerden luidkeels: Bessarabië is Roemenie!  Zowel Roemenie als Moldavië omvatten 

grote autonome taalminderheden. Zo is 17 % van de bevolking van Kolozsvár Hongaarstalig  

en is ruim 13 % van de bevolking van de hoofdstad van Moldavië  Kisinyov (Roemeens 

Chisinau ) Russischtalig.  

Met Bessarabië wordt er gerefereerd aan Moldavie, dat tot 1989 onderdeel uitmaakte 

van de Sovjet-Unie. Een significant gedeelte van de bevolking is Russischtalig.  

Demonstranten verklaarden dat Russischtalige Moldaviërs geen aanspraken zullen kunnen 

maken op taalrechten in een Groot-Roemeens rijk.  

De gemeente Cluj-Napoca  Kolozsvár heeft toestemming voor deze manifestatie 

gegeven terwijl zij tegelijkertijd heeft nagelaten om gehoor gegeven aan  het vonnis in de 

rechtszaak die door de stichting  European Language Rights  was aangespannen inzake het 

plaatsen van Hongaarstalige plaatsnaamborden bij de ingang van de stad.  

 Tot 1956 maakten  Hongaarstaligen nog de meerderheid uit in Kolozsvár. 

Hongaarstalige Roemenen zijn in de praktijk tot op de dag van vandaag tweederangsburgers 

in hun geboorteland en in het land waar de graven van hun voorouders liggen. Zij zijn totaal 

ondervertegenwoordigd bij de magistratuur, de politie en de ambtelijke diensten.  

 

Roemenie heeft als voorwaarde tot toetreding tot de Europese Unie en de Nato 

taalrechten van haar autonome minderheden  geratificeerd, zo is de autonome Hongaarse taal 

een co-officiële taal waar ten minste 20 % Hongaarstalig is. In de praktijk worden deze 

taalrechten echter geheel  niet nageleefd.   

Al in 2012 heeft de stichting European Language Rights middels haar rapport 

Gebroken Beloften de Nederlandse regering gewaarschuwd, dat het niet naleven van de 

Europese taalverdragen door Roemenië de Nederlandse rechtsorde schaadt en dat dit een 

snelle integratie van Oost-Europa in de Europese Unie belemmert. 
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Aanvullende informatie : 

 

Foto’s  van de demonstratie. Deze mogen vrij worden gebruikt, indien er een verwijzing 

wordt gemaakt naar de stichting European Language RIghts. Deze zijn hier  te downloaden 

als zip bestand .  

Kort opinie artikel waarin de heersende problematiek wordt besproken. http://language-

rights.eu/NL_TAALRECHT.pdf 

Rapport “Gebroken Beloften” van de stichting European Language Rights. 

http://www.language-rights.eu/GEBROKEN_BELOFTEN.pdf 

Meer informatie over de stichting vindt u op onze website www.language-rights.eu  en  

http://hungarian-human-rights.eu/   

Transnistrie:  http://nl.wikipedia.org/wiki/Transnistri%C3%AB 

Moldavië  http://nl.wikipedia.org/wiki/Moldavi%C3%AB_%28land%29 

 

  

http://beszeljmagyarul.eu/FOTOS-KOLOZSVAR.zip

