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Rö vi den

Ösztönzés.  � Romániának hosszú tá-
vú fejlesztési stratégiát kellene kidolgoznia 
– elsősorban a mezőgazdaság, az energia, az 
építőipar és az infrastruktúra területén –, ha 
a következő esztendőkben is számít a külföldi 
tőkére – mondta a Ziarul Financiarnak Doina 
Ciomag, a külföldi befektetők romániai taná-
csának (CIS) vezérigazgatója. A CIS több mint 
100 olyan multinacionális vállalatot tömörít, 
amely az eddigi külföldi befektetések mintegy 
60 százalékát valósította meg Romániában.  

Figyelmeztetés.  � Emil Boc kor-
mányfő pénteken bejelentette, hogy felkérte 
Ecaterina Andronescu oktatási minisztert, 
vonja vissza a rendeletet, amely feljogosítja, 
hogy leváltsa az iskolaigazgatókat. Figyel-
meztetett, hogy ha a rendeletet hatályba 
helyezik, leváltja a minisztert. 

Kegyeletsértő akció

Közleményt adott ki Tőkés László egy felhá-
borító szoborállítási terv kapcsán. Az iratból 
idézünk: „A Marosvásárhelyi Önkormányzat 
nem a hősöknek és az áldozatoknak kíván 
emléket állítani, hanem provokatív és szent-
ségtörő módon, a kommunista pártállam 
örökölt cinizmusával a tömeggyilkos Ştefan 
Guşă tábornok szobrának felállításával készül 
az 1989-es évfordulóra. Erdély magyarsága 
mérhetetlen megdöbbenéssel és mélységes 
felháborodással értesült a marosvásárhelyi 
Városi Tanács kegyeletsértő szoborállítási 
határozatáról, kiváltképpen pedig arról, hogy 
ezt a nacionál-kommunista természetű, álde-
mokratikus döntést az egykori székely fővá-
ros tíztagú RMDSZ-frakciója is egyöntetűen 
támogatta. 1989 decemberében a falurombo-
lást kitervelő Nicolae Ceauşescu – másokkal 
együtt – Ştefan Guşă hadügyminiszter-he-
lyettest rendelte ki Temesvárra, a diktatúra 
elleni felkelés elfojtására. Akkor a karhatalmi 
és katonai erőszak több mint hetven halálos 
áldozatot követelt, a sebesültek, valamint 
a letartóztatottak és megkínzottak száma 
pedig meghaladta az ezret-ezret. 1990-ben 
a Petre Roman-kormány kinevezte vizsgáló-
bizottság, 1997-ben pedig maga a katonai 
ügyészség ismételten bűnösnek találta a tá-
bornokot a temesvári vérengzések elköveté-
sében, és bíróság elé állítását indítványozta. 
1989 végén, a Nemzeti Megmentési Front 
frissen behalászott tagjaként, a Ion Iliescu 
által elnökölt válságtanácskozás egyik részt-
vevőjeként magam is tanúja voltam azoknak 
az erőfeszítéseknek, melyek a Ştefan Guşă 
szervezte államcsíny leszerelésére irányultak. 
Mindezek ellenére – és azóta is – a poszt-
kommunista és nacionalista politikai körök 
valóságos személyi kultuszt fonnak az – idő-
közben elhunyt – hírhedt tábornok alakja 

Az érintett egyelőre lebegteti 
a kérdést, jelezve: mielőtt el-
határozná magát, szeretné fel-
becsülni, hogy élvezi-e a lakos-
ság támogatását. Azt mondta, 
városról városra, faluról falu-
ra kívánja járni az országot, 
hogy találkozzon, beszélgessen 
az emberekkel. 

Az utóbbi időben azonban 
a román belpolitika színterén 
és a sajtóban senki sem kétel-
kedett abban, hogy Băsescu 

harcba száll a Cotroceni-palota 
újabb öt esztendőre való meg-
hódításáért. Inkább az a kér-

dés, hogy ezt függetlenként 
teszi-e, avagy a kormányon 
lévő – miniszterelnököt is adó 
– Demokrata Liberális Párt 
(PD-L) támogatásával. Ebből az 
alakulatból származik ő maga 
is, onnan emelkedett fel jelen-
legi posztjára, és sokan azt is 
nyilvánvalónak tartják, hogy e 
párt minden fontosabb lépése 
mögött maga az államfő áll. 

Ebből következően logikus-
nak tűnhet, hogy  a PD-L tá-

mogatásával száll ringbe no-
vember 22-én. Beismerte: egy 
megválasztott államfő csak ak-
kor tudja megvalósítani a kam-
pányban tett ígéreteket, ha erős 
kormány áll mögötte, olyan, 
amelyik támogatja ezek megva-
lósításában. Egyes megfigyelők 
úgy vélekednek: azzal, hogy az 
államfő a függetlenként indulás 
gondolatával játszik, az egyre 
népszerűtlenebb Boc-kormánytól 
akar elhatárolódni. 

Szeghalmi ÖrS

Szinte mindent tud: Bojan 
Brezigar újságíró, politológus 
évtizedek óta tanulmányozza 
a különböző európai nemzeti 
kisebbségek helyzetét. Ő az 
Európai Kisebbségi Napilap-
ok Szövetségének (MIDAS) is 
az egyik vezetőségi tagja, s 
ilyen minőségében is fogadott, 
amikor néhány napja szakmai 
úton jártunk náluk Triesztben. 
Brezigar az olaszországi szlo-
vén kisebbség közismert figu-
rája, sok-sok évig főszerkesz-
tőként irányította az ottani 
szlovénok legnagyobb napilap-
ját, a Primorski Dnevniket. A 
csúcsvezetéstől visszavonult, 
de újságíróként és politikai 
elemzőként is aktív. Látogatá-
sunkkor rövid helyzetelemzést 
tartott, s ebből az alkalomból 
beszélgettünk vele.

Nem jó, de elmegy
– Az olaszországi szlovén 

kisebbség igazán jó helyzet-
ben van a romániai magyar-
sághoz képest. 1990 óta védi 
az olasz kisebbségügyi tör-
vény, létezik továbbá egyfaj-
ta szlovén státustörvény is, 
ráadásul 2001 óta speciáli-
san a szlovénok védelmére 
alkotott olasz jogszabály is 
érvényben van. Emellett a 
legtöbb iskolájukat, továbbá 
a sajtójukat központilag fi-
nanszírozza az állam. Mond-
ja, elégedettek?

– Mindaz igaz, amit felso-
rolt, el kell ismernünk, hogy 
komoly támogatást kapunk 
az államtól, kisebbségünk ok-
tatását és sajtóját évente sok 
millió euróval támogatja Ró-
ma. Ám az a helyzet, hogy a 
támogatásért minden évben 
külön meg kell küzdeni, s a 
jogok megtartásáért is folya-
matosan harcolni kell. Hogy 
elégedettek vagyunk-e? Nos, 
szerintem egész Európában 
nincs elégedett kisebbség, így 
mi sem lehetünk azok.

– Mik tehát a konkrét 
gondjaik, céljaik, mi az 
olaszországi szlovénok fő 
célja, mint például nálunk 
otthon a magyaroké az ön-
rendelkezés?

– A jogainkat tekintve azt 
mondhatom, mi azért vagyunk 
elégedetlenek, mert még min-
dig nem teljes körű a kisebbsé-
gi nyelv használata a közigaz-
gatásban. Ennek kiteljesítése 
a fő célunk. Meg például az, 
hogy minden köztéri felirat 
kétnyelvű legyen. Egy másik 
példa: idén Róma egymillió 
euróval akarta csökkenteni a 
kisebbségünk támogatását, ez 
ellen fel kellett lépnünk. A 
szlovén kormány tárgyalt végül 
Berlusconival, aki jobb belátás-
ra tért. Jövőre azonban megint 
elvonásokra gondolhat, ezért 
máris egyeztetni kezdett az 
olasz és a szlovén kormányfő. 
Hát ilyen ügyeink vannak…

Szerencsés magyarok (?)
– Ez Európa bizonyos 

szegleteiben irigylésre mél-
tó helyzet…

– Igen, ismerem a romániai 
állapotokat is, az ottani ma-
gyarság helyzetét. Ott Önöknek 
az a nagy szerencséjük, hogy 
az egyik szervezetük időnként 
kell a román többségnek a kor-

mányzáshoz. Ezért valamivel 
finomabban bánnak Önökkel, 
és nem romlik folyamatosan a 
kisebbségük helyzete.

– És mi a véleménye ar-
ról, ami Szlovákiában törté-
nik most a magyarokkal?

– Nos, az egészen más. A 
szlovák nyelvtörvényt még 
Meciarék alkották meg, csak 
ezt sokan már elfelejtették. 
Amikor Szlovákia be akart 
lépni az EU-ba, és már nem 
Meciar vezette, akkor a kop-
penhágai kritériumoknak meg-
felelően félretette ezt az EU-val 
inkompatibilis törvényt. Csak-
hogy a koppenhágai kritériu-
mok csak az EU-ba való fel-
vételt szabályozzák, a belépés 
utánra már nem vonatkoznak. 
Ezt használta ki Szlovákia, a 
csatlakozása után most előszed-
ve a nyelvtörvényt. Márpedig 
ez borzasztó. És veszélyes is, 
mert mások is követhetik.

– Erre sokan azt monda-
nák, csak a gyenge, politikai 
képviselettel csak látszat-
képp bíró kisebbségekkel 
művelhető ilyesmi…

– Ez meglehet. Felhívnám 
viszont a figyelmet arra, hogy 
a kisebbségvédelemnek sosem 
szabad azon múlnia, hogy meny-
nyire erős a képviselete, sőt, 
azon sem, hogy mennyi a lélek-

száma. A kisebbségvédelmet az 
állam törvényeibe kell iktatni, 
a védelemnek pedig folyamatos-
nak kell lennie, a változó szám-
arányoktól függetlenül.

– Talán azért is mondja 
ezt, mert Önök valóban ke-
vesen vannak?

– Nos, igen, Olaszországban 
körülbelül 60–80 ezer szlovén le-
het, pontosan nem tudjuk, mert 
nem ismerjük el a népszámlá-
lási eredményeket. Az össze-
írás során alkalmazott eljárá-
sok ugyanis nem hinném, hogy 
rosszhiszeműek, de szociológia-
ilag hibásak. Ezért is, de elvi 
meggyőződésből is mondom: 
nem a kisebbség számarányán 
kell múlnia a védelemnek, ha-
nem az alapvető normalitáson. 
Ne feledjük: a teljes EU 500 
millió lakosa közül 50 millió 
kisebbségi sorban él, ami 10 
százalék. Viszont a kisebbség 
fogalma is változik már, hiszen 
vegyes házasságokból született 
gyermekek, különféle bőrszínű 
betelepülők árnyalják már a 
klasszikus nemzeti kisebbség-
felfogást. Nem látjuk tehát a jö-
vőt. Az etnicitás értelme maga 
is változóban van, még inkább 
a társadalmak. A kisebbségvé-
delem ügye ezzel nemhogy visz-
szaszorulna, hanem egyre sok-
rétűbbé és fontosabbá válik.

Bojan Brezigar újságíró, politológus, elemző Triesztben válaszolt a kérdésekre

Örülhetünk, hogy néha kellünk (?) 
Szerencsések jelenleg a romániai magyarok, a szlovákiaiakkal és az EU-val viszont a bolondját járatja 
a saját országuk. Így látja egy másik kisebbségi: az ilyen kérdések egyik olaszországi szakértője.

Băsescu még nem döntött, indul-e a választáson? 
Traian Băsescu államfő állítólag nem döntötte még el, hogy indulni kíván-e a november 22-én esedé-
kes elnökválasztásokon – legalábbis ezt hangoztatta a közszolgálati rádióban elhangzott interjújában.

Traian Băsescu

Tőkés László 1989-ben

Változóban... Mihai Gimpu moldovai ügyvezető elnök kinevezte kormányfőnek a Nyugat-barát 
Liberális Demokrata Párt elnökét, Vlad Filatot. A júliusi parlamenti választásokon négy ellenzéki párt 
győzött, véget vetve a kommunisták hatalmának. Ghimpu azt is bejelentette, hogy a szomszédos Ro-
mánia állampolgárai vízum nélkül utazhatnak Moldovába. A vízumkötelezettséget az áprilisi választások 
után kirobbant zavargások után vezették be. (Képünkön: szavazatszámlálás a döntő voksoláskor.)

Nyomozás

Újabb hat embert vett őrizetbe a 
rendőrség a Cozma-gyilkossággal 
összefüggésben – közölte a Veszp-
rém Megyei Rendőr-főkapitány-
ság sajtószolgálata. E héten több 
mint kétszáz „felismerésre bemu-
tatást” hajtottak végre a megyei 
főkapitányság épületében. 

A néhai Marian Cozma


