„Meg akarom élni az autonómiát!” – Autonómia-kerekasztal a
30. Tusványoson
2019. 7. 26.

A 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban, a Néppárt és az EMNT által közösen
működtetett Kós Károly Sátorban, tartottak autonómia-kerekasztalt Szili Katalin (miniszterelnöki
megbízott, Nemzetpolitikai Államtitkárság), Izsák Balázs (elnök, Székely Nemzeti Tanács), Székely
István (ügyvezető alelnök, Romániai Magyar Demokrata Szövetség), Toró T. Tibor (ügyvezető elnök,
Erdélyi Magyar Néppárt), Sándor Krisztina (ügyvezető elnök, Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács) és
Kulcsár-Terza József (parlamenti képviselő, Magyar Polgári Párt) részvételével, valamint Moszkovits
János (rovatvezető, Figyelő) moderálásával.

„Az elmúlt 30 évben sajnos nem lett a széleskörű román közbeszéd része magyar közösségünk
autonómiatörekvése. Az utóbbi időszakban jónéhány tartalmas konferenciát szerveztünk e témában
– így a román–magyar konferenciákat is –, s meggyőződésem, hogy az EMNT-nek feladata minden
rendelkezésére álló civil-politikai eszközzel napirenden tartani az önrendelkezés ügyét” – mondta
Sándor Krisztina. Az EMNT ügyvezető elnöke hozzátette: bár az elmúlt 30 évben a magyar
nyilvánosságban sok szó esett az autonómiáról, a románsággal egyre kevesebb kapcsolatfelvétel
történik ezügyben. „Tömegmegmozdulásokra van szükség, valamint az SZNT európai polgári
kezdeményezése is jó alkalom arra, hogy önrendelkezési törekvéseinket tematizálni tudjuk.
Ugyanakkor azt kérjük, hogy az államközi, román–magyar tárgyalásokon is legyen téma az
autonómia! A mi felelősségünk, hogy a fiatalok számára is vonzóvá tegyük az önrendelkezés
gondolatát, folytatnunk kell a kerekasztal munkáját és a konkrétumok felé kell elmozdulnunk. Nincs
okunk az időhúzásra. Én még meg akarom élni az autonómiát” – mondta Sándor Krisztina.

Toró T. Tibor az elmúlt 30 év autonómiaküzdelmének részletes visszatekintését adta, majd
hangsúlyozta: minden, az önrendelkezéshez kapcsolódó elméleti vitának kiemelt szerepe van, Szili
Katalinnak pedig elévülhetetlen érdemei vannak abban, hogy létezik Erdélyben párbeszéd az
autonómiáról. „Nem szabad azonban elfelednünk, hogy a politikai látványkonyhákon túl konkrét
lépésekre is szükség van, s ezért most arról kell egyeztetnünk, hogy mikor kerül újra a parlament
elé az autonómiastatútum? Bízunk benne, hogy Kulcsár-Terza József ismét megteszi ezt, s az
RMDSZ támogatását is elnyeri ebben” – mondta a Néppárt ügyvezető elnöke, majd felszólalása
végén – az SZNT európai polgári kezdeményezéséhez kapcsolódva – hangsúlyozta: annak mentén
minden politikai szereplőnek össze kell fognia, valamint szükségessé vált egy olyan
monitoring-tevékenység beindítása, mellyel a nemzetközi fórumokat is tájékoztathatják a szomorú
tényről, hogy Erdélyben mind a mai napig nincs autonómia.
A kerekasztal-beszélgetés végén Sándor Krisztina és Toró T. Tibor is aláírta az SZNT nemzeti
régiókról szóló európai polgári kezdeményezését, melyet bárki megtehet elektronikus formában is a
www.nemzetiregiok.eu címen.
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