MIÉRT nem számíthatunk semmi jóra?
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Figyelve a mesterségesen, az RMDSZ kézi vezérlése által, életben tartott, valamint a résztvevők
számából és a meghívott politikusok hiteltelenségéből kiindulva már-már jelentéktelen EU-tábor
programját, akár azt is gondolhatnánk, hogy e rendezvény nem több mint az RMDSZ fiatal
holdudvarát nyaraltató program, de be kell látnunk: az ott elhangzottak nem túl biztató jövőt
ígérnek az erdélyi magyar érdekképviseletnek.
Antal Lóránt, a MIÉRT elnöke az idei EU-táborban kifejtette: szerinte a székelyföldi autonómia
„szinte megvalósult”, hiszen a helyi közigazgatásokban a közösségek képviselői dönthetnek a helyi
kérdésekben. Megdöbbenéssel olvastuk az RMDSZ ifjúsági szervezetének vezetőjétől származó
nyilatkozatot, és arra a következtetésre jutottunk, hogy Antal Lóránt számára vagy teljesen
ismeretlen az autonómiatörekvések lényege, vagy szándékosan, a MIÉRT-et eltartó bukaresti
anyapárt módszertanát kitanulva, igyekszik tompítani a székelyföldi autonómiamozgalom hatását.
Jól ismerjük azon vezető RMDSZ-es politikusok autonómiához való viszonyulását, akik idén is ott
szerepelnek az EU-tábor programjában. Tudjuk és tapasztaljuk, hogy az önrendelkezés valós
képviseletének lehetőségével egyszer sem számoltak bukaresti tartózkodásuk alatt, sőt,
megpróbálták az autonomista civil mozgalmak munkáját ellehetetleníteni, az autonómia
fontosságát relativizálni, megvalósulását pedig – akár egy beláthatatlan idejű alkotmánymódosítás
feltételéhez kötve – mindinkább elodázni. Nem csodálkozunk tehát Antal Lóránt kijelentésén, aki
feltörekvő közéleti szereplőként igyekszik az őt helyzetbe hozó politikai érdekközösség retorikáját
folytatni akkor is, ha azzal a teljes székelyföldi autonómiamozgalomnak árt. A MIÉRT elnökének
személyében is jól látszik, hogy kész van már az az új RMDSZ-es generáció, melyet az EU-tábor
ideológusai hosszú éveken át nevelgettek, s mely immár kész arra, hogy idővel egyre komolyabb
fórumokon hangoztassa: az erdélyi magyarságnak igazából nincs szüksége autonómiára, és a kis
lépések politikája mentén elfogadható célunk lehet a teljes önfeladás. Antal Lóránt e legutóbbi
megnyilatkozását látva kijelenthetjük: akárhány RMDSZ-es vezető politikus bukik bele korrupciós
ügyekbe és szorul ki a közéletből, ott lesz az az új generáció, amelytől szintén semmi jóra nem
számíthatunk érdekérvényesítésünk terén.
A MINTA szervezete ez úton is elhatárolódik a MIÉRT elnökének kijelentésétől, azzal nem ért egyet,
és arra kéri a szervezet elnökét, hogy amennyiben nem akar az autonómiatörekvések mellé állni,
legalább ne ártson a széles társadalmi támogatottságnak örvendő önrendelkezési küzdelemnek.
A MINTA elnöksége
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