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Bár a kisebbségi nyelven oktató tanítók – a román órák miatt – többet dolgoznak, többletfizetéshez
mégsem juthatnak – az időközben, egy korábbi, kisebbségellenes intézkedésébe belebukott,
Valentin Popa oktatási miniszter június 27-i rendelete szerint. Az Erdélyi Magyar Néppárt Országos
Elnöksége elfogadhatatlannak tartja a tanítókat súlyosan diszkrimináló 4165-ös tanügyminiszteri
rendeletet, s felszólítja a döntéshozókat, hogy a lehető legrövidebb időn belül tegyék lehetővé,
hogy a nemzeti kisebbségek nyelvein oktató tanítók munkájukkal arányos bérezéshez jussanak.
Mint ismeretes, a román nyelvoktatás miatt, az elemi iskolákban néggyel több órát kell
megtartaniuk azoknak a tanítóknak, akik valamely nemzeti kisebbség nyelvén oktatnak – így az
érintett magyar pedagógusoknak is. Ennek ellenére, Valentin Popa, korábbi oktatási miniszter,
júniusi rendelete alapján, ezeket a többletórákat nem fizetik ki a pedagógusoknak, mely
egyértelműen diszkriminatív helyzetet teremt. Látható: a rendelet mögött ugyanaz a kitervelt
kisebbségellenes politika érhető tetten, mely korábban arra törekedett, hogy egy viszonylag jól
működő területen – a kisebbségi elemi iskolákban és osztályokban zajló román nyelvoktatásban –
teremtsen káoszt, ezáltal pedig ellehetetlenítse az érintett kisiskolások román nyelvtanulását.
A Néppárt Országos Elnökségének meggyőződése, hogy e mostani rendelet is jól bizonyítja: a
bukaresti döntéshozók másodrendű állampolgárokként tekintenek a Romániában élő őshonos
kisebbségek tagjaira. Szakmailag felkészült pedagógusainkat azért büntetik, mert időt és energiát
nem spórolva igyekeznek megtanítani a legkisebbeknek annak az államnak a nyelvét, mely
fennállásának századik évfordulóját ünnepelve azzal van elfoglalva, hogy a számtalanszor beígért
fejlesztések megkezdése helyett, a területén élő kisebbségeket diszkriminálja. Mindezeken túl nem
hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy e mostani rendelet alkalmas arra is, hogy feszültséget szítson a
román és a magyar pedagógustársadalom között, mely megbocsájthatatlan és végtelenül káros
folyamatoknak lehet előidézője. Épp ezért szolidaritásunkról biztosítjuk az ügyben érintett
pedagógusokat és szakmai szervezeteket, s felajánljuk támogatásunkat minden olyan
kezdeményezésben, mely megálljt parancsolhat az intézményesített diszkriminációnak.
Ugyanakkor a Néppárt Országos Elnöksége felszólítja a bukaresti döntéshozókat, valamint a
kormányzópártokat támogató parlamenti erőket, hogy az egyenlő munkáért egyenlő béreket elve
mentén, a lehető legrövidebb időn belül találjanak jogi megoldást a kialakult helyzet orvoslására, s
tegyék lehetővé a plusz órák kifizetését.
A kialakult helyzetben nem kérhetünk mást, csak egyet: a kisebbségellenes tanügyminiszterrel
együtt, ezen újabb kisebbségellenes tanügyminiszteri rendeletnek is buknia kell!
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