Nu hărțuiți organizatorii acțiunii focurilor de semnalizare!
06. 11. 2015.

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a efectuat controale în cadrul mai multor ONGuri
despre care angajații ANAF au crezut că au legătură cu organizarea acțiunii focurilor de semnalizare
– evenimente de mare succes care au avut loc în weekendul 23-25 octombrie, în mai multe
localități din Transilvania.
Se pare că în România devine o practică din ce în ce mai obișnuită hărțuirea oficială a persoanelor
și organizațiilor care susțin – de altfel în mod legal - autonomia, deoarece nu este pentru prima dată
când, prin acțiunile organelor polițienești sau ale altor organe de control, se încearcă intimidarea
susținătorilor autonomiei. Partidul Popular Maghiar din Transilvania consideră reacția autorităților ca
fiind îngrijorătoare, această reacție amintind de modul dictatorial de acțiune de dinainte de 1989.
Din cauza răspândirii geografice - aproape în întreaga Transilvanie - a ONGurilor controlate, precum
și din cauza potrivirii temporale a acțiunilor, deducem că fără o coordonare sincronizată din partea
serviciilor secrete sunt greu de explicat controalele ANAF menționate. Considerăm că aceste acțiuni
sunt inacceptabile și intră în contradicție cu normele europene, astfel că solicităm autorităților
române să înceteze hărțuirile care au în fundal motive de natură etnică.
Atragem din nou atenția autorităților române asupra faptului că adoptarea și adaptarea formelor de
autonomie funcționale în Europa de Vest, respectiv a normalizării relațiilor între majoritate și
minoritate, ar constitui un pas înainte – așa cum demonstrează numeroase exemple europene – și
de aceea considerăm inacceptabil ca în România, dorința și lupta pentru autonomie să fie
considerate în continuare atentate la siguranța națională.
În numele Partidului Popular Maghiar din Transilvania, le garantăm sprijinul nostru celor hărțuiți și
chemăm cetățenii la solidarizare cu aceștia. În același timp solicităm autorităților române să
înceteze aceste acțiuni orchestrate și să își investească energia în chestiuni cu adevărat
problematice cum ar fi corupția a cărei anvergură devine aproape de necontrolat – și prin aceasta
ar reprezenta cu adevărat un atentat la siguranța națională.
În locul hărțuirii ar fi binevenită continuarea dialogului pe tema situației autonomiei în România și
despre realizarea, prin mijloace pașnice, a autoguvernării Ținutului Secuiesc. Subliniem în mod
hotărât faptul că nicio acțiune de intimidare nu ne va îndepărta de la atingerea scopurilor noastre
legitime.
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