NEMCSAK OROSZORSZÁG, HANEM ROMÁNIA IS BÉKÉTLENSÉGET SZÍT
A holland médiában ( egy május 28-án megjelent cikkben) Breedlove , NATO
vezér egy hamarosan bekövetkező orosz offenzíva veszélyeire hívja fel a
figyelmet. Továbbá, Breedlove állítása szerint, Oroszország békétlenséget szít a
szomszédos Moldáv Köztársaságban. Továbbá azt állítja, hogy a katonai
beavatkozást sürgősen meg kell szervezni a régióban. Ezekkel az állításokkal azt
a benyomást kelti, hogy a NATO elleni agresszió egyoldalú és csakis kizárólag
Oroszország az okozója.
A Moldáv Köztársaság Ukrajnához hasonlóan nem NATO tag. Ezzel szemben, a
szomszédos Románia az. Romániának a NATO-hoz és az Európai Unióhoz
történő csatlakozási feltételként ratifikálnia kellett a nemzeti kisebbségek
védelmezésére vonatkozó Strasbourgi Egyezményt. Az Egyezmény értelmében
a nemzeti kisebbség nyelve hivatalos nyelvként használatos ott, ahol az illető
kisebbség eléri az összlakosság 20 százalékát. A nyelvi jogok betartása,
tekintettel a jugoszláviai etnikai kudarcra, a NATO tagság feltételét képezi.
Románia nem csak a földrajzi fekvése révén érintett az ukrajnai válságban.
Románia volt elnöke, Băsescu, nyilvánosan beszélt Moldáviának Romániához
történő csatolásáról, beleértve az elszakadt, orosz nyelvű Dnyeszter menti
Köztársaságot is. Moldávia Ukrajnához hasonlóan egy többnyelvű állam, ahol
egy nagy orosz nyelvű kisebbség él.
Bár Románia papírón tiszteletben tartja a saját magyar kisebbségének nyelvi
jogait, a gyakorlatban ezek a jogok nem használhatóak szabadon. Románia
lábbal tiporja mindazokat a békére és stabilitásra vonatkozó ígéreteket,
amelyeket a csatlakozáskor tett. A saját lakosságának a legitim nyelvi jogait
tagadja meg.
A European Language Rights alapítvány már 2012-ben jelezte, hogy a
Strasbourgi Egyezmény nem betartása sérti az európai jogrendet és
akadályozza Kelet Európának az EU-ba történő integrálódását.
A NATO elleni agresszió tehát nem egyoldalú. Ahelyett, hogy Oroszországot
kritizálná a nemzetközi jog állítólagos megsértése miatt, Breedlove jobban
tenné, ha saját háza táján nézne körül, és a NATO tag Romániát arra kötelezné,
hogy betartsa a strasbourgi egyezményt, amely a NATO tagság feltételét
képezte.

A NATO az EU-s csatlakozási feltételek (Strasbourgi Egyezmény) szigorú
ellenőrzése által léphet fel legsikeresebben az oroszországi agresszióval
szemben, és nem fegyverekkel vagy katonai gyakorlatokkal.
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