De petitie van de volksvergadering te Sepsiszentgyörgy.( Roemeens : Sfântu Gheorghe )

Petitie
Aan het bureau van de president van Roemenie.
Aan de regering van Roemenie.
Aan het Europese Parlement.
Wij de deelnemers van de volksvergadering gehouden te Sepsiszentgyörgy (Sfantu
Gheorge) hebben met verontwaardiging kennis genomen van de anti Hongaarse handelingen
van de Roemeense regering sinds de recente parlementsverkiezingen.
Met de wetenschap dat de autonomie van Szeklerland een geschiedenis van meerdere
honderden jaren heeft.
Er aan herinnerend dat in de basisakten van de moderne Roemeense staat de
territoriale autonomie van Szeklerland is gegarandeerd, deze heeft zelfs in de meest donkere
dagen van het communisme- weliswaar met beperkte rechten – bestaan.
Met het in acht nemen van de verschillende vormen van autonomie die er in de landen
van de Europese unie bestaan, evenals het eerbiedigen van de collectieve rechten van
minderheden, die het vreedzame samenleven tussen de etnische gemeenschappen
waarborgen.

Eisen
1)Dat president Traian Basescu zijn uitspraken die voor het Szekler volk beledigend zijn
terugneemt.
2) Evenredige etnische vertegenwoordiging in de centrale en staats instellingen.
3) Het stoppen van de geplande kolonisatie hetzij open of verhuld, die als enig doel hebben
om de etnische verhoudingen te veranderen.
4) Het stoppen van het opzettelijk economische achterstellen van Szeklerland en het doen
van redelijke infrastructurele investeringen.
5) Het versneld doen teruggeven van het onteigende bezit van de kerken en
gemeenschapsgoederen.
6) Het stoppen van het uitbreiden van de gemilitariseerde delen en overdracht van het
onroerend goed van de militaire eenheden aan het gemeentebestuur, zoals dit ook in andere
regio’s van het land gebruikelijk is.
7) Het stichten van een onafhankelijke door de staat gesteunde Hongaarse universiteit.
8) Naast de Roemeense taal dient de Hongaarse taal als officiële regionale taal te worden
erkend.
9 )Het erkennen en uitbreiden van de collectieve rechten
10) Territoriale autonomie voor Szeklerland.
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