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Európai rálátással a nemzeti kisebbségi ügyekre
Lapunk a MIDAS tagjaként információcsere-megállapodást kötött a szervezettel. Rendszeresen
közlünk anyagokat kisebbségi ügyekrôl. Az elsônek a szerzôje Günther Rautz, a MIDAS fôtitkára.

Bonyolódtak a sztrájkügyek
Egyszerre követelik a kormány lemondását és tárgyalnak is a testülettel a minden évben menet-
rendszerûen sztrájkoló pedagógusok. E furcsa munkabeszüntetés újabb fejleményeket hozott.
SZEGHALMI ÖRS

Nem értették meg rögtön a ta-
nárok sem, mit is döntött teg-
nap a bíróság a sztrájkjukról.
Ezért – no meg hogy a mun-
kabeszüntetési kedv nehogy
lankadjon – a szakszervezeti
vezetôik országszerte faxüzene-
tekben próbálták tájékoztatni
a részletekrôl a tanítást két he-
te szabotáló pedagógusokat.

Hozzánk is eljutott tegnap
egy ilyen üzenet. Ebben a Tan-
ügyi Szabad Szakszervezetek
Föderációjának országos hatás-
körû jogtanácsosa magyaráz-
za a helyzetet, lényegében ar-
ra híva fel mindenkit, hogy to-
vábbra se vegye fel a munkát.

Ravasz tanárok
Pedig nem ilyen egyszerû ez.

A várva várt tegnap délelôtti
bukaresti bírósági tárgyaláson
ugyanis nem született egyértel-
mû döntés arról, törvénytelen-e
a munkabeszüntetés, s fel kell-
e függeszteni a sztrájkot. Ehe-
lyett magát a tárgyalást füg-
gesztették fel, ugyanis a tanü-
gyi szakszervezetek képviselôi

ügyes csellel éltek. Azt kérték
a bíráktól, hogy várjanak a dön-
téssel, amíg az Alkotmánybíró-
ság állást foglal arról, nem a-
laptörvényellenes-e a Munka-
törvénykönyv néhány sztrájk-
ügyi passzusa. A bírósági tár-
gyalás felfüggesztésérôl szóló
döntés egyébként 48 órán belül
megtámadható. lapzártáig azon-
ban nem érkezett hír arról,
hogy a szakminisztérium élt vol-

na a kifogás jogával.

Tárgyaljon, de távozzon?!
Mivel tehát a követelôzô ak-

ciót nem függesztették fel, a ta-
nárok képviselôi dél körül már
a kormány székházánál gyüle-
keztek, tovább követelôzve és
élô láncot alkotva. A kabinet
ezúttal is hajlandóságot muta-
tott a tárgyalásokra: délutánra
egyeztetésekre hívta a szakszer-

vezetieket. Érdekes egyébként,
hogy miközben a meghívottak
elfogadták, hogy újra tárgyal-
janak a kormánnyal, az utcán
tovább tüntetô társaik éppen a
kabinet lemondását követel-
ték…

T[riceanu miniszterelnök
mindennek kapcsán megerôsí-
tette, hogy a megmozdulások
mögött az ellenzéki PSD felbuj-
tó manôverei is meghúzódnak. 

GÜNTHER RAUTZ

Több mint egy évvel az Euró-
pai Unió tíz tagállammal való
bôvítése után politikusok, ki-
sebbségi képviselôk és kutatók
adtak egymásnak találkát Ba-
ján, a november 10–12. között
megrendezett, Európai uniós
integráció és a kisebbségek –
feljôdhetünk együtt? címet vi-
selô konferencián. A konferen-
cia társszervezésében az Euró-
pai Bizottság budapesti képvi-
selete mellett a Konrad Ade-
nauer Alapítvány, a Hanns-Sei-
del Alapítvány és az Antall Jó-
zsef Alapítvány is kivette ré-
szét, csakúgy, mint az Eötvös
József Kollégium, az alsó-auszt-
riai European House, valamint
az ausztriai Pán-európai Unió
és az EALIZ.

Neves meghívottak
A Magyarországon élô kisebb-

ségek helyzetét Kaltenbach Je-
nô kisebbségi ombudsman is-

mertette, Christoph Pan pro-
fesszor a dél-tiroli Volksgruppen
Institute képviseletében pedig
az európai kisebbségek jogi hely-
zetérôl beszélt.

A konferencia programján
szerepelt az oktatás terén való
együttmûködés, és eszmecseré-
re is lehetôség nyílt az új tag-
államok, valamint Románia,
Bulgária és Horvátország kép-
viselôi között. Ezen a fórumon
az új és a leendô EU-tagállam-
ok küldöttei kicserélhették ed-
digi uniós tapasztalataikat.

A záró kerekasztal-beszélge-
tés témái között tudományos,
politikai, jogi, oktatási, kultu-
rális, gazdasági és mediális kér-
dések szerepeltek. Ezeket dr.
Günther Rautz, az EURAC ki-
sebbségi autonómiákkal foglal-
kozó osztályának képviselôje
feszegette, aki egyben a Kisebb-
ségi és Regionális Napilapok
Európai Szövetségének (MIDAS)
fôtitkára. Szó esett a kisebbsé-
gi írott sajtó helyzetérôl és je-
lentôségérôl. A MIDAS egyéb-
ként az Európai Konferencia
médiapartnere volt. Téma volt
a magyarországi kisebbségek
helyzete is. A legutóbbi, 2002-
es helyhatósági választásokat
követôen a kisebbségi önkor-
mányzatok száma 1853-ra nôtt.

Habsburg aggodalom
Habsburg Ottó, a Pán-euró-

pai Unió tiszteletbeli elnöke,
valamint az Európa Parlament
egykori tagja aggodalmait fo-
galmazta meg bajai beszédében.

„A francia forradalom óta új-
ra és újra Franciaorszából in-
dulnak, majd fokozatosan ter-
jednek el Európában az új esz-
mék. A kontinensnek azonnal
reagálnia kell aktív kulturális
politikával, a franciaországi-
hoz hasonló zavargásokat meg-
elôzendô. Ez magában foglalja
a kisebbségek támogatásának,
integrálásának és politikai sze-
repvállalásának aktív elôsegí-
tését” – mondta.

A bolgár helyzet
Szó esett arról is, hogy a bol-

gár társadalom jelentôs demog-
ráfiai változásokon megy ke-
resztül. A két legnagyobb létszá-
mú kisebbség a török és a ro-
ma, melyek az elkövetkezô 30
év folyamán elérhetik a több-
ségi bolgár nemzetiség képvise-
lôinek számát, azaz a 8 milliót.
Ez rasszizmushoz és xenofóbiá-
hoz vezet. Az EU-csatlakozás
lehetôsége többekben reményt,
másokban félelmeket kelt.

Készül a csomag
A kórháztörvény módosítására benyújtott ja-
vaslatok közel 90 százalékát elfogadta az
Egészségügyi Minisztérium a Romániai Kór-
házak Szövetségével folytatott tárgyalások
elsô körében. A kórházak 2006-tól nem feje-
zetekre lebontott, hanem általános költség-
vetést kapnak, mely lehetôvé teszi a mene-
dzsereknek, hogy a szükségleteknek megfele-
lôen költsék el a pénzt. A kórházakkreditáló
bizottság az Egészségügyi Minisztérium fenn-
hatósága alól a Miniszterelnöki Hivatal ha-
táskörébe kerül. A közszférában dolgozó ve-
zetôk egyidejûleg nem dolgozhatnak a gyógy-
szer-, valamint egészségügyi termékeket im-
portáló, forgalmazó vagy gyártó cégeknél,
ám egy szakmai szervezet vezetôje, mint pél-
dául a Gyógyszerész- vagy Orvosi Kamara el-
nöke lehet ugyanakkor osztályvezetô is.
A szaktárca november 21-ig meghosszabbí-
totta az egészségügyi reformot elôkészítô
törvénycsomag társadalmi vitáját. Eugen
Nicol[escu szakminiszter elképzelése szerint
december elején a csomag már a Kormány
asztalára kerülhet, és akár még karácsony
elôtt elfogadhatják azokat.

A tanárok legújabb követeléseik alátámasztására sok városban tüntettek az elmúlt napokban
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A bozgorozás még kifizetôdô…
Változóban a közhangulat: vannak olyan „többségi” politikai elemzôk is,
akik nem állnak mindenáron a saját bevadult nemzettársaik oldalára…
SZEGHALMI ÖRS

Nem fenyegeti Románia egysé-
gét sem a kulturális autonómia,
sem a régiók szerinti konzul-
tatív intézmények létrehozása,
csak a nemzeti kisebbségek
jogállásáról szóló törvényterve-
zettel szembehelyezkedô, „tipi-
kusan nacionalista katasztró-
fa-forgatókönyvek” szerzôi sze-
rint „csonkíthatja” a jogsza-
bály „az ország testét” – véli
már több román szakértô is.

Ion Bogdan Lefter politikai
kommentátor szerint például
„csöppet sem meglepô, hogy a
román belpolitika napirendjén
szereplô más forró témák kö-
zepette viszonylag kevés szó e-
sik az egyik idôszerû és az e-
lôbbieknél csöppet sem kevés-
bé fontos témáról, a kisebbsé-
gek jogállását szabályozó tör-
vénytervezetrôl”. Az elemzô
ezt egyebek között azzal ma-
gyarázza, hogy a nacionalizmus
már nem témája Románia je-
lenlegi idôszakának.

Magyarellenes a PSD
Ezek után számára is nehe-

zen érthetô, hogy az utóbbi he-
tekben a PSD miért próbálja
újraéleszteni a magyarellenes
retorikát. Különösen érthetet-
lennek tartja Mircea Geoan[-
nak, a PSD elnökének és Adri-
an N[stasénak, a párt ügyve-
zetô elnökének éles kirohaná-
sait. Geoan[ például Funar és
Vadim szintjére alacsonyodott
le, amikor Románia régióinak

etnikai elvû újraszabásáról,
enklávék létrehozását szolgáló
tervrôl, az ötvenes évek szov-
jet föderatív típusú struktúrá-
inak újrateremtésérôl, a nem-
zeti érdek szabotálásáról és a
román szuverenitás feladásáról
szónokolt.

Eközben azonban néhány ro-
mán elemzô már ki meri mon-
dani: a kisebbségi statútum
nem túl rossz. Igaz ugyanak-
kor, hogy lehetne sokkal jobb,
mert hazai magyar szervezetek
és személyiségek szerint a ma-
gyarságnak alig hoz valamit.

Van olyan bukaresti megfi-
gyelô is, aki egyenesen így nyi-
latkozott: „a román politikusok
abban a hitben élnek, hogy ha
nem pufogtatnak a bozgorok-
nak tartott magyarokat megfé-
lemlítô fenyegetéseket, akkor
nem érdemlik meg, hogy népü-
ket képviseljék”. Szerinte az al-
kalmi patriótákat nem érdekli,
hogy mi van a kisebbségi tör-
vénytervezetben, csupán szava-
zatokra vadásznak.

N[stase PSD-vezetô puskával:
magyarokra vadásznak

Günther Rautz, az EURAC és a
MIDAS képviselôje

❏ Gyûrûzô botrány. Egyre több or-
szág keveredik bele a CIA titkos fogolytábo-
rainak botrányába. Eddig Románia, Magyaror-
szág, Lengyelország és Németország szerepelt
azokban a jelentésekben, amelyek a letartóz-
tatott iszlámista foglyoknak az Egyesült Ál-
lamokon kívüli elhelyezésérôl és vallatásáról
szóltak. Most Svédország, Norvégia, Spanyol-
ország, Portugália, Olaszország és Marokkó
is felmerült az esetleges börtönök színhelye-
ként. Az oslói kormány behívatta az amerikai
nagykövetet, Portugáliában és Spanyolor-
szágban kivizsgálást indítottak az ügy tisztá-
zására.

❏ Helyszínek. A román államfô megerô-
sítette, hogy a Romániában létrehozandó a-
merikai katonai bázisok a fekete-tengeri part-
vidéken létesülnek, de ez nem zárja ki, hogy
az amerikaiak máshova is támaszpontokat
telepítsenek. Az errôl szóló kétoldalú megál-
lapodást várhatóan már a jövô hónapban
aláírják. Traian B[sescu bejelentette, hogy
ebbôl az alkalomból a román fôvárosba érke-
zik Condoleezza Rice amerikai külügyminisz-
ter. Megfigyelôk szerint az amerikaiak min-
denekelôtt olyan helyszínek iránt érdeklôd-
nek, mint a Duna deltájához közel lévô Bab-
adag, valamint Konstanca és Fete§ti. Közben
hosszú hatótávolságú védelmi rakéták euró-
pai telepítésérôl tárgyal többek között Len-
gyelországgal az USA. Utóbbi már dolgozik
egy olyan védelmi rendszeren, amely képes
az irányába kilôtt rakéták felfedezésére és
megsemmisítésére.

❏ Atomgondok. Az automatika leállí-
totta a cernavod[i atomerômûvét. Az erômû
közleménye szerint egy elektronikus berende-
zés hamis jelzése miatt állt le a reaktor,
amelyet azóta fokozatosan újraindítottak, és
tegnap estétôl újra termelhet áramot. Az or-
szágos energiahivatal tegnap estig két tarta-
lék hôerômû bekapcsolásával pótolta a cer-
navod[i incidens miatt kiesett kapacitást. 

Összejött a
németeknek
Negyedórás ceremónia ke-
retében hivatalosan is alá-
írták a németországi nagy-
koalíciós megállapodást
Berliben pénteken. 

Így harminckilenc év
után elôször kormányoz-
zák közösen az országot
a konzervatív uniópártok
(CDU, CSU) és a szociálde-
mokraták (SPD). 

Elôször lett nôi kancel-
lárja Németországnak An-
gela Merkel személyében.
Az aláírás elôtt néhány
perccel Merkel újságírók-
nak azt mondta: a most
megalakult kormány re-
ményei szerint „jobb éle-
tet biztosít a német állam-
polgároknak a következô
négy évben”. 

Az új németországi kor-
mány hivatalosan jövô
hét keddtôl kezdi el mun-
káját, miután a német
parlament is áldását adja
Merkel kancellári kineve-
zésére.


