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PERSBERICHT 18-11-2013 

ROEMEENSE POLITIE BEBOET GEBRUIK HONGAARSE TAAL IN TIRGU MURES 

 Recentelijk heeft de lokale Politie van Targu Mures (Hongaars: 

Marosvásárhely) een etnische Hongaarstalige inwoonster van deze stad beboet 

voor het uitdelen van tweetalige bordjes  met daarop de Hongaarstalige 

opschriften van de diverse groenten en fruit, die er op de markt werden 

verkocht.  

 De rechtsgrond voor het opleggen van de bestuurlijke boete is uiterst 

dubieus, aangezien zij is beboet op grond van een lokale verordening, die het 

verspreiden van commerciële folders onderhevig maakt aan een  vergunning.  

De  tweetalige bordjes werden immers gratis uitgedeeld. 

 Targu Mures was de stad waar de allereerste etnische doden vielen op de 

Balkan. Na het etnische echec in Joegoslavië heeft Roemenie  -als voorwaarde 

voor toetreding tot de Europese Unie-  diverse verdragen getekend, die het vrije 

gebruik van de Hongaarse taal waarborgen, beschermen en zelfs aanmoedigen.  

 De stichting European Language Rights heeft de minister van buitenlandse 

zaken reeds in mei 2012 door  haar rapport “Gebroken Beloften” gewezen op 

het feit dat Roemenie zich schuldig maakt aan het structureel schenden van die 

afspraken die juist ten een voorwaarde waren voor de toetreding tot de 

Europese Unie.  

 

http://www.language-rights.eu/GEBROKEN_BELOFTEN.pdf
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De markt in Tirgu Mures bestaat voor ongeveer de helft uit Hongaarstalige mensen, echter alle bordjes zijn 
roemeenstalig, veel mensen die vanaf het Hongaarstalige platteland ronden de stad komen weten niet 
beter dan dat het gebruik van het Hongaars verboden is of aan beperkingen onderhevig is.  Ze hebben 
immers weining kennis van de taalwetten die Roemenie als waarborg voor de Europese Unie heeft 
ondertekend.   Een Hongaarstalige inwoner  Tünde Lakó Péterfi  was zo moedig om gratis tweetalige 
bordjes uit te delen. Op het bordje hieronder staat : Rode Kool eerst in het Roemeens en daarna in het 
Hongaars. Dit was een doorn in het oog van de politie van Tirgu Mures, die haar op oneigenlijke gronden 
heeft beboet.  
 

 
  



                                                   

EUROPEAN LANGUAGE RIGHTS KvK: 412.11.689 AMSTERDAM. IBAN: NL 71 PSTB 0004 0785 71  TAX : NL8167.79.284  ADDRESS: P.O. BOX 2492   5202 
CL ‘S HERTOGENBOSCH THE NETHERLANDS.  T: +31 736233833  F: +31 84 8304217 E: INFO@LANGUAGE-RIGHTS.EU I: WWW.LANGUAGE-RIGHTS.EU 

Voor het uitdelen van tweetalige bordjes  ontving deze activiste  een boete van 1500 RON, die op grond 
van een oneigenlijke rechtsgrond is uitgedeeld; immers het uitdelen van commerciële folders is weliswaar 
aan een vergunning onderhevig. Het uitdelen van gratis tweetalige bordjes heeft geen commercieel 
karakter.  Het heeft er alle schijn van dat er doelbewust actie is ondernomen om het gebruik van de 
overigens   co-officiële Hongaarse taal te ontmoedigen en om initiatieven voor het gebruik van de 
Hongaarse taalrechten te  ontmoedigen.   
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Tot op de dag van vandaag zijn Hongaarstalige structureel onder vertegenwoordigd bij de Roemeense  justitiële 
autoriteiten zoals de politie, rechtbanken etc.  Hun aandeel is nog geen 1  %  terwijl zij bijna 7 % van de bevolking 
uitmaken. (Zie ins.ro)  Dergelijke toestanden zijn in Nederland ( Fries en Nederlandstalig  ), België (Duits , Frans en 
Nederlandstalig ) volledig ondenkbaar.   Op de onderstaande kaart  is de etnische  indeling van Transsylvanie te zien.  
Klik  hier  voor een hogere resolutie. 
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