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Nyílt levél a székely önkormányzatokhoz
A Székely Nemzeti Tanács felkérésére tizenhat székely önkormányzat írta ki a népszavazást
Székelyföld autonómiája tárgyában. Árkos, Barót, Bögöz, Ditró, Farkaslaka, Gyergyóalfalu,
Gyergyócsomafalva Gyergyószentmiklós, Gyergyóújfalu, Kápolnás, Kézdivásárhely,
Nagyborosnyó, Székelyudvarhely, Szentábrahám, Szentegyháza, Zabola önkormányzatai
példát mutattak egész Székelyföldnek az őket megválasztók iránti hűségből, civil bátorságból
és elkötelezettségből a demokrácia alapvető értékei iránt.

A Székely Városok Szövetségének polgármesterei, gyergyószentmiklósi tanácskozásuk után,
azt üzenték azoknak az önkormányzatoknak, amelyek még nem írták ki a népszavazást, hogy
Székelyudvarhely példáját követve írják ki 2009. március 15.-ére. A bölcs és előremutató
döntés távlatot nyit a székely falvak és városok előtt, hogy összefogjanak Székelyföld
autonómiájáért.
Köszönet és elismerés illeti a Magyar Polgári Pártot, hogy minden önkormányzati képviselőjük
első pillanattól a kezdeményezés mellé állt, tanácsosaik pedig beterjesztették a
határozattervezeteket.
Köszönet és elismerés illeti az RMDSZ önkormányzati képviselőit, akik a kezdeményezésben
felismerték az összefogás esélyét, szavakban és tettekben melléje álltak, sok településen meg
is szavazták a beterjesztett határozatokat és ezzel pártérdekek fölé emelték Székelyföld
autonómiájának ügyét.
A Székely Nemzeti Tanács nevében üzenem a százharminc székely önkormányzatnak: a
megfélemlítési kísérletek ellenére, ne féljenek! Kezdeményezésük megfelel a törvény
előírásainak, amivel szembe kell menniük, az a törvények antidemokratikus értelmezése.
Ha a mai Romániában a kormány, vagy az állam más intézményei az alkotmány és a törvények
jogsértő értelmezései alapján működnek, akkor ezen csak úgy lehet változtatni, ha a székely
önkormányzatok nem vonják vissza a határozataikat, s ha kell, vállalják a jogorvoslati eljárást,
akár az Emberi Jogok Európai Bíróságáig.
Üzenem a polgármestereknek, az önkormányzati képviselőknek: legyenek okosak, bátrak és
hűségesek. Ma ők írják a történelmet Székelyföldön, ma az ő kezükben van Székelyföld jövője.
Ha ők eltökéltek, és egyformán akarják az autonómiát, nincs erő, amely azt
megakadályozhatná.
A megválasztott tisztségviselők választóik bizalmából közhatalommal rendelkeznek.
Használják ezt a hatalmat együtt, és egyszerre, összpontosítsák azt egyetlen közös célra: az
autonóm Székelyföld törvény általi létrehozására.
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Marosvásárhely 2008. november 18.
Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
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