A román állampolgárok szabad munkavállalása
sérti a hollandiai jogrendet
Asscher miniszter úr, a holland szociális ügyek minisztere azzal a kéréssel fordult az európai kollegái felé,
hogy rendkívüli napirendi pontként vitassák meg és
közösen keressenek megoldást azokra a negatív kihatásokra, amelyeket a munkavállalóknak az EU-ban való szabad mozgása eredményezett. Ami Asscher miniszter úrnak ebben segítségére lehet, az nem más,
mint hogy Románia saját kisebbségeit diszkriminálja.

függeszteni mindaddig, amíg Románia nem teljesíti az
Európai Uniónak tett ígéreteit. Románia ugyanis nagymértékben diszkriminál nyelvi alapon. Nyelvi alapon
privilégiumokhoz juttatja a határain kívül élő, magukat
románoknak valló polgárokat, miközben nyelvi alapon
negatívan diszkriminálja az ország határai belül élő
nem román ajkú kisebbségeket.

Románia az európai uniós csatlakozását követően,
A román útlevéllel rendelkezők 2014. január 1-jétől 2007-től bőkezűen osztogatja a román útleveleket a
szabadon vállalhatnak munkát a holland munkapia- szomszédos volt szovjet tagköztársaság, Moldova
con. Mindazonáltal a szabad munkavállalást fel kellene lakosságának. A gyakorlatban azok a moldovai állampolgárok kaphatnak román útlevelet, akik magukat román nyelvűnek vallják. Így nem kaphatnak román útlevelet az ott élő gagaúzok, oroszok, bulgárok, ukránok
vagy moldávok. Ezáltal Románia a nyelvi és etnikai
diszkrimináció eszközével egyenlőtlenséget teremt országhatárain kívül.
Hasonló diszkriminatív eszközöket alkalmaz saját országhatárain belül is, például a többnyelvű Erdélyben
is, ahol a nem román ajkú kisebbségeket, és ezek között a legnagyobb kisebbségét, a magyart, nagymértékben negatívan diszkriminálja. A Románia és Magyarország közötti, 1996-ban Temesváron aláírt alapBonchidán még mindig hiányoznak a magyar nyelvű feliratok, szerződés, a nemzeti kisebbségvédelemről szóló
holott a 2001/1206. számú kormányhatározat és a 2011/256. strasbourgi keretegyezmény (1995) aláírása, a 2001DET döntés szerint ezek kötelezőek.
ben elfogadott romániai közigazgatási törvény és az

Európai Regionális Nyelvek Chartájának ratifikálása
papíron biztosítja a magyar nyelv hivatalos használatát Románia számos településén. A gyakorlatban
azonban ezt a jogot nem tartják be megfelelően, és a
román hatóságok nem bátorítják a magyar nyelvhasználatot.

A román útlevél borítója
egynyelvű, holott
az Európai Unión belül
(Írország, Belgium)
és azon kívül is (Norvégia,
Kanada, Új-Zéland, Svájc)
a többnyelvűség
alapjognak számít.

Jogi alapelvek
A kettős mérce, amelyet Románia kisebbségpolitikájában alkalmaz és a Románia által teremtett helyzet
összeegyeztethetetlen a holland jogi alapelvekkel,
többek között a diszkriminációt tiltó törvénnyel és a
nemzetközi jogrend elősegítésére vonatkozó törvénnyel is (Hollandia alkotmányának 1., illetve 90. cikkelye). Mindazonáltal Hollandia nem kompetens ebben az ügyben, hiszen a tagállamok ezt a kompetenciát átruházták Európára.
A European Language Rights Alapítvány 2012-ben
benyújtott egy jelentést (címe: Megszegett ígéretek,
holland cím: Gebroken Beloften) Hollandia külügyminisztériumához, melyben tájékoztatta a hivatalt arról,
hogy Románia nem teljesíti a csatlakozáskor tett ígéreteit és kötelezettségeit. Az Európai Bizottság 2012.
július 18-ai jelentésében elismerte, hogy Romániában
nem teljesülnek a jogállamiság alapfeltételei, valamint azok a jogi elvek sem, amelyek az Európai Unióhoz történő csatlakozása alapjául szolgáltak.
Etnikai stabilitás
A nyelvi jogok a békének, a stabilitásnak az etnikai
harmóniának a közvetlen biztosítékai, valamint alapfeltételei a gazdasági fejlődésnek és az európai integrációnak. A volt Jugoszláviában az etnikai, nyelvi és
vallási alapú konfliktus kezelésében bekövetkezett
kudarcot követően az Európai Unió felismerte azt,
hogy a strukturális etnikai és nyelvi stabilitásnak kiemelkedően fontos szerepe van ebben a régióban.
A nyelvi jogok betartását ezért fölvették az uniós csatlakozás feltételei közé.
Az a fajta nyelvi diszkrimináció, amelyet Románia
alkalmaz, indokolttá teheti a román állampolgárok
szabad munkavállalásának a felfüggesztését meghatározatlan időre.
Drs. G. Landman
A cikket augusztus 22-én közölte az ND hollandiai napilap, Ön a cikk magyar nyelvű kivonatát olvasta.
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Hollandia tökéletesen biztosítja a román állampolgárok nyelvi jogait Hollandiában, a romániai bűnözés olyan mértékű, hogy 32 hivatalos román–holland fordítónak biztosít munkát. A belga rendőrség
egynyelvű román nyelvű feliratokkal kommunikál, holott Belgiumban a háromnyelvűség természetes a rendőrség számára.

