Izsák Balázs: március 10-ével kapcsolatban következetesen ferdítenek a hatóságok

Nem hagyja annyiban a március 10-i marosvásárhelyi autonómiatüntetés hatósági megtorlását
az Európai Szabad Szövetség (EFA). A szervezet elnöke, Francois Alfonsi személyes találkozót
kért Petre Tobă belügyminisztertől.Nem éri be a belügyminisztérium semmitmondó, ám
ugyanakkor következetes ferdítésre épülő válaszával Francois Alfonsi, az Európai Szabad
Szövetség elnöke, aki az elmúlt négy hónapban két ízben is megpróbált választ találni arra a
kérdésére, hogy a román hatóságok milyen jogalapon állítottak ki tömeges
büntetőjegyzőkönyveket azok ellen, akik március 10-én részt vettek a Székely Szabadság
Napja keretében szervezett tüntetésen. Az EFA vezetője előbb márciusban küldött levelet a
román tárcavezetőnek, Petre Tobă helyett azonban a belügyminisztérium jogi
főigazgatóságának vezérigazgatója, Marin Lucian válaszolt. A május 6-i keltezésű levélben a
minisztériumi tisztviselő megjegyezte, hogy a tüntetést szervező Siculitas Egyesület nem
rendelkezett a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal engedélyével. Lucian ugyanakkor a
törvényesség teljes körű betartását ígérte.

Francois Alfonsi május 26-án újabb levélben kért magyarázatot, a szerinte jogalap nélküli
csendőrségi büntetések kapcsán, és ismételten kérte azok visszavonását. Az augusztus 5-én
íródott választ ugyanaz a vezérigazgató fogalmazta meg, ismételten rámutatván, hogy
nyilvános összejövetelek jóváhagyása a helyi önkormányzatok kompetenciájába tartozik, így a
szaktárcának nincs joghatósága beavatkozni.

A márciusi tiltakozó megmozdulást szervező Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
elnöke szerint a hatóságok és a román média továbbra is következetesen ferdítenek.
„Elképesztő, hogy a belügyminisztérium mennyire makacsul kitart hamis álláspontja mellett,
miszerint a tüntetést a polgármesteri hivatalnak kellett volna jóváhagynia. Holott a törvényben
szó sincs ilyesmiről! Az önkormányzatnak csak tudomásul kell vennie, hogy valaki utcai
tiltakozásra készül. Ezt a bírósági döntések is megerősítették, ennek ellenére a hatóságok és a
média jelentős része továbbra is azt próbálja sulykolni a közvéleménybe, hogy mi törvényt
szegtünk, mert annak dacára utcára vonultunk, hogy Dorin Florea polgármester ezzel nem
értett egyet” – nyilatkozta lapunknak Izsák Balázs.

A bírósági vakáció előtt több olyan alapfokú ítélet született, melyben az igazságszolgáltató
szerv eltörölte a március 10-i felvonulás önkéntes felügyelőire és részvevőire kiszabott
csendőrségi büntetést. Az SZNT vezetője szerint azonban a következetes agymosás mégis
annyira hatásosnak bizonyult, hogy az elmúlt időszakban más romániai magyar szervezetek is
engedélykötelesnek tekintették saját tüntetéseiket, és ennek megfelelően kérvénnyel fordultak
az önkormányzatokhoz.
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