Scrisoare către democrații români

Opinia publică a avut ocazia să cunoască o declarație a premierului român, care nu aduce
beneficii României. Mai mult decât atât, amenințarea formulată la adresa secuilor de către Mihai
Tudose, este o gravă încălcare a normelor general acceptate ale dreptului internațional. În 1989
am ieșit în stradă la Timișoara, Cluj, Târgu Mureș, București și alte orașe, ca să schimbăm viața
în bine, și toți cetățenii României să aibă dreptul, fără teamă, de a propune planuri, concepții
pentru aprofundarea democrației în România și perfecționarea statului de drept.

În opinia noastră, o asemena propunere este și proiectul de lege privind autonomia
Ținutului Secuiesc. Proiectul, fundamentat pe principiul subsidiarității, și urmând practica
autonomiilor europene, deschide o perspectivă în fața prosperității economice și pentru românii
din regiune, și ar crea garanțiile legale și instituționale pentru egalitatea în drepturi a tuturor
locuitorilor Ținutului Secuiesc. O asemenea doleanță, în orice țară democratică, este urmată de
un dialog social, caracterizat prin responsabilitatea reciprocă a tuturor participanților.
Amenințarea secuilor cu spânzurare este nedemnă de idealurile revoluției din 1989, și este un
atentat la fundamentele orânduirii democratice a statului român.

Am convingerea că în această situație este și responsabilitatea Dumneavoastră, să luați
poziție, deoarece din acest moment miza nu este doar doleanța secuimii, ci însăși valorile
democratice, pentru care acum 28 de ani au murit români și maghiari. Cea mai eficientă
contrabalansare a manifestației de instigare la ură a premierului român, poate să fie
solidaritatea românilor democrați cu secuimea amenințată. Dacă Dumneavoastră vă asumați
responsabilitatea acestei solidarități, afirmând: „Én székely vagyok!” (Eu sunt secui!), atunci
această declarație nu vom considera nici negarea identității naționale acelora care declară, nici
ca o susținere a doleanței noastre de autonomie. În acest moment ar însemna exclusiv dorința
Dumneavoastră de a păstra clima dialogului și refuzul împotriva instigării la ură națională.

Declarația premierului român „dacă steagul secuiesc va flutura pe instituţiile de acolo, toţi vor
flutura lângă steag”
, are printre multe altele, o consecință privind
acest simbol. Drapelul secuiesc a devenit simbolul libertății de exprimare și al demnității umane
în România.

În speranța unui dialog constructiv și apropiere dintre români și maghiari, vă doresc un An Nou
Fericit!
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