Fapta președintelui Momentum este total lipsită de etică
Stimate Fekete-Győr András!
Am vizionat cu stupefacție videoclipul de campanie electorală a USR–PLUS, în care
Dvs. spuneți: „Dragi concetățeni maghiari din Ardeal! În această duminică vor fi alegeri
locale în România, deci și în Transilvania. De aceea aș dori să vă rog ca oriunde aveți
posibilitatea, să îi sprijiniți și pe candidații USR–PLUS.”
Deși în videoclip Dvs. vorbiți neîngrădit în limba maghiară, din păcate acest lucru nu
este ceva de la sine înțeles pentru concetățenii Dvs. ardeleni. Nu știu dacă sunteți la
curent cu faptul că în România pur și simplu sunt ignorate drepturile lingvistice
garantate de Constituția României, Convenția-cadru de la Strasbourg pentru protecția
minorităților naționale, Charta limbilor regionale europene, Tratatul de bază românomaghiar de la Timișoara și Codul administrativ al României.
Reprezentarea concetățenilor noștri din Transilvania în administrația publică
românească este mult sub ponderea lor numerică, lucru fără precedent în Europa. Abia
se găsește vreun polițist, judecător sau procuror de naționalitate maghiară. Acest
“apartheid” românesc este incompatibil cu principiile statului de drept și ale societăților
civile, democratice și libere. Concetățenii Dvs. maghiari din Ardeal (cum foarte frumos
îi numiți), pe lângă sub-reprezentarea lor crasă mai au o problemă serioasă, și anume
că instanțele din România sunt antiungurești pe față, iar în cazurile privind drepturile
lingvistice ale maghiarilor adoptă hotărâri discutabile din punct de vedere profesional.
Concetățenii Dvs. maghiari din Ardeal nu dispun nici de un parlament propriu, nici
măcar de un număr fix de mandate asigurate, spre deosebire de germanii, valonii și
flamanzii din Belgia sau românii din Parlamentul European. Astfel au la dispoziție o
singură cale pentru a-și asigura prezența parlamentară: să îi voteze pe candidații
maghiari, care să obțină numărul real de voturi necesare. Dvs. ignorați această problemă
structurală gravă și după părerea mea antidemocratică.

Ar fi absurd să presupunem că USR–PLUS ar întreprinde orice pe viitor împotriva
suprimării drepturilor în cazul concetățenilor maghiari din Transilvania, deoarece
conducătorul alianței, Dacian Cioloș, în anul 1993, la Cluj, a ocupat funcția de
președinte adjunct în Junimea Vatra Românească, ramura de tineret a organizației
ultranaționaliste care a avut un rol crucial în izbucnirea pogromului antimaghiar de la
Târgu Mureș. USR–PLUS niciodată nu s-a delimitat de epurările etnice din timpul
regimului dictatorial Ceaușescu, având ca rezultat situația că în prezent din România
practic au dispărut comunitățile de evrei și de germani (sași), care în 1956 numărau
aproape o jumătate de milion de suflete.
Ca cetățean ardelean de naționalitate maghiară, am constatat personal că România pur
și simplu nu este un stat de drept, fiind o țară unde au loc epurări etnice mascate. Ar
trebui să cunoașteți și Dvs. aceste aspecte, fiindcă despre cazurile din justiție de la Târgu
Mureș, Cluj, Săvădisla au apărut articole și în presa internă, ba chiar și fundația
European Language Rights din Amsterdam le-a relatat în raportul său intitulat Drepturi
trădate.
În concluzie: este profund iresponsabil și imoral faptul că Dvs. îi îndemnați pe membrii
unei comunități lipsite de drepturi și intimidate, ca să voteze un partid românesc, fără
să vă fi consultat în prealabil cu organizațiile locale pentru protecția drepturilor sau
eventual cu acei concetățeni din Ardeal care au avut de suferit fiindcă și-au revendicat
drepturile fundamentale umane și lingvistice.
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