Miért kell többnyelvű tábla Kolozsvárnak?
A jog alapján:

Kölcsönösség és európai szellemiség alapján:

• a nemzeti kisebbségről szóló keretegyezmény (1995)
alapján (33. §);
• a román–magyar alapszerződés (1996) alapján (113. §);
• Kolozsvár magyar lakossága ráadásul 20% fölött volt,
amikor aláírták e két szerződést!
• a regionális nyelvek chartája (2007) alapján (282. §);
• a 2002/99. számú kolozsvári tanácshatározat alapján;
• a 2001/1206. számú kormányhatározat 15. oldalán
szerepel Kolozsvár – a többnyelvű tábla hiánya Kolozsváron
geográfiai diszkriminációnak minősül;
• a többnyelvű tábla védelem a nacionalizmustól és
rasszizmustól
• a 2001/215. törvény nem tiltja es ezért mindig lehetséges.
Mivelhogy Kolozsvár magyar lakosságának aránya 20% alá
csökkent, az alapítvány felvállalta a táblák költségét. Olvassa
el az alapfokú ítéletet a weboldalunkon! Másodfokon a
bíróság nem cáfolta meg a nyelvi jogokat! Csak annyit
mondott, hogy egy holland alapítvány nem illetékes ebben az
ügyben. Ez véleményünk szerint helytelen, s emiatt
alapítványunk fellebbez.

• Románia Ukrajnában 10%-os etnikai aránynál követeli a kétnyelvűséget
a román kisebbség számára Cernăuţi-ban.
• Magyarországon az őshonos román kisebbség 10%-nál használhatja e
jogokat.
• Szerbiában a román hivatalos regionális nyelv és így járnak a többnyelvű táblák.
• Moldovában is természetes, hogy a Chişinău/Kisinyov elnevezés
szabadon használható.
• Románia etnikai stabilitással és harmóniával tartozik Európának.
• Európában precedens nélküli egy őshonos kisebbség jogainak a
visszaszorítása.
• Románia egy megbecsült EU-tag szeretne lenni és Schengen-tag. A
Schengen-zónában elképzelhetetlen az efféle ellenségeskedés: példa: fríz
Hollandiában, svéd Finnországban, német Del-Tirolban, welsh Angliában
stb.
• A tábla ki nem helyezése teljesen ellentétes az európai értékrenddel és
szellemiséggel. Erdély két elpusztított népcsoportjának (zsidó és német)
ez a minimális tisztelet, ami jár.
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Gazdasági érvek alapján:

HIRDETÉS

• Erdély egyetlen releváns es égető gazdasági problémája. Ráadásul azonnal megoldható es nem kerül pénzbe!
• Magyarázat arra, hogy miért nincs autópálya, miért nincs Schengen 2011 óta és miért alacsonyak a bérek.
• Kolozsvár sosem, de sosem lesz jobb hely Bukarestnél vagy Budapestnél, amennyiben erőteljesen megtagadja a saját
(nyelvi) identitását.
• A korrupt politikusok Romániában mindig kihasználják az etnikai kártyát ködösítésre.
• Az etnikai gyűlölet es az etnikai konfliktusok ártanak az átláthatóságnak.
• Az agresszív nacionalizmus nyugat-európai turisták és befektetők számára rendkívül barátságtalannak tűnhet.

