Scrisoare deschisă domnului Preedinte Klaus Iohannis

Stimate domnule Preşedinte!

În noiembrie 2014 secuii v-au votat în marea lor majoritate, astfel au contribuit la alegerea Dvs.
în funcţia de preşedinte. Au avut încredere în Dvs., că fiind un sas din Transilvania, cunoaşteţi
atât problemele comunităţilor naţionale din România, cât şi tradiţiile politice tolerante ale
Transilvaniei. Au sperat, că în timpul preşedinţiei Dvs. se va schimba atitudinea autorităţilor
române faţă de Ţinutul Secuiesc, faţă de problemele sale specifice şi faţa de poporul secuiesc.

După mai bine de doi ani şi jumăte, trebuie să constatăm că din aceste speranţe nimic nu s-a
realizat! E drept că atitudinea autorităţilor s-a schimbat, dar nu în bine ci în rău, prefecţii şi alţi
funcţionari duc un război împotriva limbii şi simbolurilor maghiare/secuieşti, pun sub semnul
întrebării chiar şi dreptul nostru de a exprima un punct de vedere cu privire la probleme de o
importanţă crucială care ne privesc în mod direct, ca de exemplu reorganizarea administrativă a
ţării. Chiar şi justiţia ne încalcă drepturile, prin sentinţe care sunt în evidentă contradicţie cu
legile în vigoare. Şi în tot acest timp Dvs. nu ridicaţi cuvîntul, refuzaţi dialogul, trimiteţi
răspunsuri formale, sau pur şi simplu omiteţi să răspundeţi la petiţiile Consiliului Naţional
Secuiesc, refuzaţi ca în conformitate cu prerogativele Dvs. constituţionale să interveniţi când
instituţiile statului încalcă drepturi individuale sau colective. În plus, într-un mod nedemn de un
politician european, vă pronunţaţi chiar şi împotriva unui dialog social despre autonomia
Ţinutului Secuiesc, despre o instituţie care a funcţionat şi funcţionează în multe state europene,
spre satisfacţia atât a populaţiei majoritare cât şi celei minoritare. Cel mai apropiat exemplu în
acest sens găsim chiar în istoria Transilvaniei, unde autonomiile comunitare au funcţionat timp
de opt secole, iar unul dintre beneficiarii ei a fost chiar comunitatea Dumneavoastră săsească.
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Urmează vizita Dvs. în Ţinutul Secuisc, pentru „cunoaşterea problemelor locale, identificarea
realităţilor zonei, dar şi a elementelor care ţin de viitoarea dezvoltare regională”
. Dacă aceste scopuri sunt sincere, atunci cu siguranţă o să vă confrontaţi cu numeroasele
încălcări de drepturi comise de diferse autorităţi, respectiv despre aspiraţiile de autonomie ale
poporului secuiesc, deoarece în opinia noastră aceasta este principalul garant al dezvoltării
regiunii în viitor. V-am atras atenţia asupra acestor pobleme şi mai devreme, fără rezultat vizibil
până în prezent. În speranţa că vă veţi modifica atitudinea Dvs., formulăm următoarele solicitări:

1. Făcând uz de prerogativele prezidenţiale să faceţi apel la autorităţile statului să respecte
angajamentele internaţionale ale României - consfinţite şi prin legi interne - şi să renunţe la
războiul împotriva limbii şi simbolurilor maghiare-secuieşti. Acest campanie este umilitoare
comunităţii noastre, dar în acelaşi timp aruncă şi o umbră asupra prestigiului internaţional al
României, fiind nedemn de un stat membru al Consiliului Europei.

2. Să garantaţi în conformitate cu angajamentele internaţionale menţionate mai sus, ca statul să
asigure tuturor instituţiilor vizate - printre care şi autorităţilor locale din Ţinutul Secuiesc - sursele
materiale necesare asigurării bilingvismului, şi să nu promulgaţi nici o lege care nu corespunde
acestei condiţii.

3. Să începeţi un dialog cu reprezentanţii Ţinutului Secuiesc despre viitorul regiunii, şi să vă
asumaţi un rol activ pentru acceptarea autonomiei dorită de secuii, care funcţionează cu succes
în multe state europene. Vă rugăm să garantaţi, ca în cazul în care va avea loc reorganizarea
administrativă a ţării, atunci se vor respecta principiile enumerate în raportul Stanomir, şi una
dintre regiunile administrative care se vor crea va fi tocmai Ţinutul Secuiesc tradiţional, conform
doleanţei formulate de un număr însemnat de consilii locale din regiune.
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Cu speranţa că vizita Dvs- ăn Tinutul Secuiesc va fi într-adevăr începutul unei noi ere, cu
respect

Izsák Balázs

Preşedintele Consiliului Naţional Secuiesc

Tg-Mureş, la 17 07 2017.
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