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Március 10., a Székely Szabadság Napja, immár nemzeti közösségünk többségének tudatába
beivódott emlékezési dátum. Az elnyomó főhatalom elleni tiltakozás jelképeként
autonómiaküzdelmünk mozgalmi ágának meghatározó része. A Székely Nemzeti Tanács által
évente megszervezett emlékezés közösségi önazonosságunk fenntartásának eszköze, ugyanakkor
természetes, hogy összekötendő az aktuális jogcsorbító intézkedések elleni tiltakozással.
A közel egyéves „szünet” ellenére nyilvánvaló, hogy a bukaresti hatalom nem mondott le a
számunkra, erdélyi magyarok számára hátrányos új területi-közigazgatási regionális felosztásról. Ez
ellen minden eszközzel tiltakoznunk kell. A demokratikus társadalmakban a gyülekezési- és
véleménynyilvánítási szabadság alapvető jog, amivel mi is élni szeretnénk és élni is fogunk.
Az elmúlt években közösségünk bebizonyította, hogy képes méltósággal és fegyelmezetten, a
törvények betartásával emlékezni, illetve ha kell, tiltakozni. Tette ezt annak ellenére, hogy a
hatóságok viszonyulása sokszor inkább felelőtlen és provokatív volt, mint megbékélő és jövőbe
tekintő. A tragikus 1990-es márciusi események 25. évfordulója körül elutasítunk minden olyan
intézkedést, amely a feszültségek fokozódásához vezethet. A tiltakozó felvonulás betiltását –
amellett, hogy alapvetően törvénytelen – pontosan ilyen felelőtlen és veszélyes intézkedésnek
tekintjük.
Az Európai Unióban az autonómia mindenütt, ahol alkalmazásra került, stabilitást, a feszültségek
csökkenését és a számbeli többség-kisebbség viszonyának normalizálását vonta maga után. Ez a
követendő példa, aminek a megvalósításáért párbeszédre és nyitottságra van szükség, és nem
tiltásokra vagy egyéb elhallgattató és elnyomó intézkedésekre!
Az Erdélyi Magyar Néppárt kiáll a Székely Nemzeti Tanács mellett a tiltakozó felvonulás ügyében is.
Felszólítjuk a marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalt, hogy mondvacsinált – a kommunista
diktatúrára emlékeztető – indokokkal és módszerekkel ne csorbítsa alapvető jogunkat a
méltóságteljes emlékezéshez és a békés, demokratikus tiltakozáshoz!
Ugyanakkor elvárjuk a bukaresti törvényhozó és végrehajtó hatalomtól, vegye tudomásul
Székelyföld népének egyértelmű akaratát, amelyet a Székelyek Nagy Menetelése mellett a
székelyföldi önkormányzatok által elfogadott határozatok növekvő száma is bizonyít, és álljon el a
Székelyföld közigazgatási felosztását célzó törekvéseitől.
Kolozsvár, 2015. február 12.
Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöksége nevében
Szilágyi Zsolt elnök
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