Szilágyi: „Azért kell az autonómia, hogy a román hatalom ne
bánhasson velünk kénye-kedve szerint!”
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A politikai rendőrség nem tűnt el, a Néppárt pedig kiáll a megbüntetettek mellett, mert az
alapjogokért, emberi jogainkért, az önrendelkezésért tüntetni egy demokráciában nem lehet
törvényellenes – jelentette ki Szilágyi Zsolt Kolozsváron. A Néppárt elnöke szerint sajnálatos és
szégyenletes, hogy a román állam a Securitate módszereit veti be a Székely Szabadság Napján
tüntető emberek ellen. „Teljes mértékben egyetértek Izsák Balázzsal, a Székely Nemzeti Tanács
elnökével, aki minap Brüsszelben azt mondta, hogy a Securitate módszerei tovább élnek
Romániában, és a Székely Szabadság Napja ellen, a résztvevő tüntetők ellen a román állam a
represszív eszközök mellé most már az igen magas büntetéseket is behozta” – fogalmazott a
politikus.
Szilágyi szerint diszkrimináció van Romániában, hisz a román ajkúak románul a román kormány
lemondását kérhetik, jogaikért tüntethetnek, a magyarok jogaikért, ha tüntetni akarnak, represszív
jellegű, a Securitate eszközeit idéző büntetésekre számíthatnak. „Nem ilyen Romániát, és nem ilyen
Erdélyt akarunk. Ezért kell Székelyföld autonómiája, hogy a román központi hatalom, a román
csendőrség ne bánhasson velünk kénye-kedve szerint” – mondta a pártelnök. Hozzátette: ebből a
szempontból példaértékű, hogy a Néppárt európai szövetségese, az Európai Szabad Szövetség (EFA)
rögtön a büntetések kézbesítése után François Alfonsi EFA-elnök, illetve Günther Dauwen
EFA-igazgató levélben kérte a belügyminisztert, hogy a büntetéseket vonják vissza. „Nem hagyjuk
cserben az embereket, az eseményt szervező SZNT-nek, illetve a Siculitas Egyesületnek, amennyire
lehet, mi is segítünk”- mondta Szilágyi Zsolt.
A Néppárt elnöke megjegyezte: április 19-én Brüsszelben került sor Tőkés László EP-irodája
szervezésében az Autonómia és stabilitás konferencia, és a külföldi résztvevők alapján kijelenthető,
az autonómia, az önrendelkezés nem pártügy, hanem az egyetemes szabadság ügye. A
konferencián felszólalt Andreas Gross, az Európa Tanács parlamenti közgyűlésének egykori tagja és
az autonómiák pozitív tapasztalatairól szóló, 2003-as ET-jelentés szerzője, aki szerint a legnagyobb
stabilitást és biztonságot az jelenti, ha mindenki otthon érzi magát Európában – számolt be a
pártelnök a konferenciáról, amelyen Kalmár Ferenc, a Magyarország szomszédságpolitikájáért
felelős külügyminisztériumi megbízott is részt vett, aki 2014-ben az európai őshonos nemzeti
kisebbségekről írt nagy visszhangot kiváltó jelentést. „Az előadók azt hangsúlyozták, amiben mi is
hiszünk: az autonómiák, az önrendelkezés stabilabbá, boldogabbá és élhetőbbé teszi az
országunkat. Az EFA-tagság és ez a konferencia is azt mutatja, hogy egy teljesen normális európai
ügyet szolgálunk” – hangsúlyozta Szilágyi.
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