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Románia csak papíron áll készen a Schengeni övezethez való csatlakozásra

A holland kormány szeptemberben, egy EU-Schengen tanácskozás keretében blokkolta Románia és
Bulgária Schengeni övezethez való csatlakozását. Ez az övezet szabad közlekedést biztosít a
csatlakozott országokban. Megvan a valószínűsége annak, hogy Hollandia a legközelebbi
alkalommal újra megvétózza a csatlakozást. Ennek oka az, hogy Hollandia elégedetlen a két keleteurópai országban kifejtett korrupció és bűnözés elleni harc ütemével. A VVD frakciója az elmúlt
héten még e két kelet-európai országnak a csatlakozása ellen szavazott az Európai Parlamentben.
Néhány nappal azután, hogy Hollandia megvétózta Romániának a Schengeni övezethez való
csatlakozását, Románia egy az országunk ellen irányuló akcióba kezdett: Románia határán
feltartóztatták a tulipánokat szállító kamionokat egy veszélyes bakteriális fertőzésre hivatkozva,
amelyről utólag kiderült, hogy egy ártatlan giliszta volt. Ugyanakkor a román külügyminiszter,
Teodor Baconschi, azzal vádolta a holland kormányt, hogy döntéseit a szélső jobboldal túszaként
hozza meg. A románok ezekkel a megnyilvánulásukkal felháborodásuknak adnak hangot a holland
hozzáállással kapcsolatosan, annál is inkább mert az Európai Tanács úgy értékelte, hogy
technikailag Románia készen áll a csatlakozáshoz. Papíron úgy tűnik, hogy Romániának a dossziéi
rendben vannak, ugyanez vonatkozott 2007-ben az emberi jogokra vonatkozó dossziéjára is,
amikor Románia az Európai Unióhoz csatlakozott.
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De az elmúlt években kiderült, hogy mindazokat az ígéreteket, amelyeket Románia az országban
levő autonóm csoportok emberi jogaira vonatkozóan tett, nem tartották be következetesen. Most
hogy a holland kormány újból szigorúan elemzi Romániának a Schengeni övezethez való
csatlakozásának a kritériumait, értékelésében újra figyelmet kell szentelnie az emberi jogok
betartását.
A 2007-es Európai Uniós csatlakozásának feltételeként Románia olyan bilaterális európai
egyezményeket ratifikált, amelyek az autonómetnikai csoportok, mint például az Erdélyben élő
magyarság nyelvi jogait biztosítják. Hollandiai frízek, Benelux-ban élő német- és franciaajkúak,
Finnországban élő svédek, Angliában élő walesiek, Spanyolországban élő baszkok és
Olaszországban élő németajkúak hasonló jogokkal rendelkeznek.
A korábbi erdélyi fővárosban, Kolozsváron olyan eseményeknek lehettünk a közelmúltban a tanúi,
amelyek arra engednek következtetni, hogy strukturálisan és szisztematikusan figyelmen kívül
hagyják az európai szerződéseket.
Kolozsváron mind a mai napig egyetlen magyar szót vagy feliratot nem találhatunk a polgármesteri
hivatalban vagy más nyilvános intézményben, holott ez a 2001-ben hozott 215-ös közigazgatási
törvény értelmében, tehát papíron, kötelező lenne. Egy másik erdélyi településen, Bonchidán, is
eltűntek a magyar nyelvű feliratokat tartalmazó táblák és a rendőrőrsökön is szisztematikusan
elutasítják a magyar nyelv használatát.
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A Bukarestben székelő Diszkrimináció ellenes Tanács két jogerős ítélete, a nyelvi jogoknak a
kolozsvári rendőrség illetve a Bonchidai polgármesteri hivatal által történő betartására
vonatkozóan, sem hozott változást.

A két megnevezett szervet hozzáállását elítélték és

felszólították arra, hogy tarts be a közigazgatási törvényt, de ez mind a mai napig nem történt meg.
Papíron minden rendben van, de ez ennyibe marad.
Az Európai Unió tagjaként Romániának természetesen a Schengen övezetben van a helye,
amennyiben betartja az Európában érvényes viselkedési szabályokat. Most, hogy Románia
csatlakozni szeretne a Schengeni övezethez, Hollandiának és a többi Európai Uniós tagországnak
következetesen számon kell kérnie tőle a bűnözés és korrupció ellenes küzdelme mellett az emberi
jogok betartását is. Az Európai Uniónak jól át kell gondolnia, hogy milyen ellenőrzési- és
szankcionáló mechanizmusokat alkalmaz az egyezmények betartását illetően. A Romániában
észlelhető emberi jogokra vonatkozó politika rávilágít arra, hogy a papírforma által elméletileg
biztosított jogok nem jelentik azt, hogy az országban élő autonóm lakosságnak a jogait valóban
betartják.
Drs. Landman Gábor az European Committee Human Rights Hungarians Central Europe
Alapítványnak a pénztárosa,
Drs. Szabó Zsolt politológus és a VVD frakció volt képviselője
A cikk megjelent október 20.-án a hollandiai NRC valamint a Nederlands Dagblad napilapokban.
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