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RMDSZ-es európai parlamenti képviselő hírlevele

ROMÁNIAI MAGYAR
DEMOKRATA SZÖVETSÉG

ben a Tytti Maria Isohookana-
Asunmaa finnországi politikus 
által készített jelentés, valamint 
az ennek nyomán megszületett, 
ún. 1521/2001-es Ajánlás szö-
vege követi.

Sógor Csaba felkérésé-
re Smaranda Enache, a Pro 
Europa Liga társelnök-asszo-
nya és Gabriel Andreescu, a ro-
mániai Nemzetközi Tanulmá-
nyok Központjá-nak (Centrul 
de Studii Internationale) elnö-
ke hozzájárultak ahhoz, hogy 

Folyó év október 20-án 
ünnepelte fennállásának 
20. évfordulóját a Moldvai 
Csángómagyarok Szövetsége, 
jövőre pedig 10 éves lesz az 
Európa Tanács 1521/2001-
es számú, a csángó kultú-
rára vonatkozó Ajánlása. A 
két évforduló közötti kis idő-
különbséget áthidalva, Só-
gor Csaba RMDSZ-es európai 
parlamenti képviselő a köz-
eljövőben csángó tematikájú 
kötetet jelentet meg.  

Riasztóak a sze-
génységi mutatók 

Strasbourgban, az Európai 
Parlament (EP) októberi plená-
ris ülésén a szegénység és a tár-
sadalmi kirekesztés elleni küz-
delem európai évének eddig el-
ért eredményeit értékelték a 
képviselők. 

Sógor Csaba RMDSZ-es EP 
képviselő emlékeztetett, hogy az 
ENSZ 1992-ben október 17-ét a 
szegénység világnapjának nyilvá-
nította. (delete vitában) A világ-
szervezet 2000-ben arra kötelez-
te el magát, hogy 15 év alatt a felé-
re csökkenti a súlyos szegénység-
ben élők arányszámát. A határidő 
kétharmadánál a helyzetfelmé-
rés alapján  el kell ismerni, hogy 
a számadatok riasztóak. Pedig az 
igény, az elvárás nagy: az EU-ban 
a lakosság 73%-a az országában 
egyre terjedő szegénységet a leg-
főbb problémának tekinti, a pol-
gárok 89%-a azonnali megféke-
zést szolgáló cselekvést igényel, 
74% pedig elvárja, hogy az EU fon-
tos szerepet töltsön be a szegény-
ség felszámolásában. Ezzel szem-
ben az utóbbi két évben 6 millió 
EU-polgár veszítette el a munka-
helyét, a gyerekszegénység pedig 
egyre nagyobb méreteket öltött.

A foglalkoztatást a szegénység 
elleni küzdelem leghatékonyabb 
eszközeként ismerjük az EU-ban, 
de a Jean Monnet által megfogal-
mazott szociális Európa modelljét 
háttérbe szorították a gazdasági 
érdekek - ismerte el Sógor Csaba. 
(képviselő helyett)

A szociálpolitika persze első-
sorban a tagállamok feladata és 
egyben felelőssége, mégis azt gon-
dolom, hogy a nyílt koordináció 
módszerének fokozottabb igény-
bevételével és a bevált gyakorla-
tok cseréjének elősegítésével kö-
zösen kell válaszokat találnunk a 
legégetőbb kérdésekre - összegez-
te az erdélyi magyar képviselő. 

A szórványközösségek helyzetét és 
problémáit vitatták meg azon a két napos 
konferencián, amelyet október 8-9. között 
Tordán szervezett meg Hargita Megye Ta-
nácsa a Tordai Unitárius Egyházközséggel 
közösen. 

Egy évvel ezelőtt indította Hargita és 
Kovászna megye az Összetartozunk elne-
vezésű programot, amelynek célja, hogy 
a szórványban élő magyar közösségek 
indentitástudatának erősítése érdekében a 
székelyföldi magyarság is felelősséget vállal-
jon. A program keretében az elmúlt év folya-
mán a két székelyföldi megye főként kulturá-
lis téren támogatta a szórványmagyarságot, 
illetve szakmai konferenciákat és továbbkép-
zéseket is szervezett.

A konferencián tartott beszédében Sógor 
Csaba RMDSZ-es európai parlamenti képvi-
selő kiemelte: a tömbmagyarság minden ma-
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Húszéves a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége 

„Minden magyar felelős minden magyarért”

A tájékoztató jellegű, három nyelvű 
(magyar-román-angol) összeállítás elsősor-
ban idegen ajkú európaiak számára készül 
ugyan, de a moldvai magyar csángó közösség 
helyzete és kultúrája iránt  érdeklődő hazai 
olvasók számára is hasznos  kézikönyv lesz. 
Az „európai” olvasásra szánt Mük szeretünk 
itt élni című kötet bemutatására 2011 elején 
Brüsszelben kerül sor, a szerzők jelenlétében. 

 A kiadvány bevezető tanulmányát Po-
zsony Ferenc, a kolozsvári Babeş-Bolyai Tu-
dományegyetem etnográfia professzora ké-
szítette. A moldvai magyar csángó közösség 
történetének rövid történelmi-etnográfiai át-
tekintését az Európa Tanács számára 2001-

az általuk kilenc évvel ezelőtt elkészített, a 
moldvai csángók helyzetét elemző jelentést 
a kiadványban újból közzé tegyék. A szerző-
páros az erdélyi magyar képviselő megbízá-
sából idén újabb jelentést készített. A két ne-
ves emberjogi aktivista munkáját az RMDSZ 
részéről Király András oktatási államtitkár 
kabinetjének munkatársai technikai adatok, 
statisztikák szolgáltatásával segítették.

A kötet illusztrációit a kolozsvári szék-
helyű Kriza János Néprajzi Társaság archív 
fényképtárából, valamint Ádám Gyula, csík-
szeredai fotóművész saját gyűjteményéből 
válogatták a szerzők.

gyarért felelős, a szórványban élőkért és a 
csángókért is. Az EP képviselő elmondta, az 
anyaországnak és Székelyföldnek gazdasági 
érdeke, hogy a magyar szórványközösségek 
erősek legyenek. 

„A szórványban élőknek fontos tudni-
uk, hogy milyen az anyaországi és a székely-
földi hozzáállás a kistömbben élő magya-
rokhoz. Kiszámítható nemzeti támogatásra 
van szükségük ahhoz, hogy képesek legye-
nek megőrízni identitásukat” – hangsúlyoz-
ta a képviselő, aki arra is felhívta a figyelmet, 
hogy minél több szinten intézményesíteni 
kell a szórványközösségeket. Legyenek olyan 
szervezetek, egyesületek és alapítványok, 
amelyek összefogják és támogatják őket. 

Az esemény két fontos momentuma volt 
Hargita Megye Tanácsa és Aranyosszék 
együttműködési szerződésének aláírása, és 
egy jelentős könyvadomány átadása a Tordai 
Unitárius Egyházközség számára.

Szórványkonferencia Tordán

Figyelmeztetett Sógor Csaba az 
európai parlamenti vitában
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Autonómia Tibetben
és Székelyföldön

A Dalai Láma meghívásának eleget 
téve Sógor Csaba 2010. szeptember 
1-4. között Indiában járt, ahol a szám-
űzetésben élő tibeti kormány megala-
kulásának 50. évfordulója alkalmá-
ból szervezett ünnepségen vett részt.  

után - amelyek Különleges Igazgatású 
Területként részben függetlenek Kíná-
tól - Tibet is autonómiához juthat, ha az 
ország felismeri, hogy a tibeti nép nem 
függetlenségre, hanem egy valóban tar-
talmas politikai autonómiára törekszik 
az ország területi integritásának tiszte-
letben tartásával.

-A székelyföldi önrendelkezés eseté-
ben is még meg kell értetnünk, hogy az 
ország integritását nem veszélyezteti az 

Európai témák, hazai hatások
Sógor Csaba európai parlamenti kép-

viselő Európai Beszélgető Estek című elő-
adássorozatának első állomása volt a “Mit 
eszünk holnap? – a tartósított és génmó-
dosított élelmiszerek között” című beszél-
getés, amelynek  keretében 2010. november 
26-án, pénteken a kolozsvári Reményik Sán-
dor Galériában Glattfelder Béla, fideszes eu-
rópai parlamenti képviselő tartott előadást, 
aki a magyar néppárti delegációban a me-
zőgazdasági kérdéseket követi figyelemmel.

A mesterszakácsok pán-európai 
szervezete kérte az EP képviselők se-
gítségét az Európai Unió higiéniai és 
a táplálkozásbiztonsági rendelkezése-
inek mérséklésében. Ezek annyira szi-
gorúak, hogy különösen az új tagor-
szágokban, veszélyeztetik a kisterme-
lők tevékenységét.

A téma az EP által idén elfogadott, a 
minőségi élelmiszerek címkézési normá-
it szabályozó jelentés révén vált ismét ak-
tuálissá. A mesterszakácsok egyesüle-
te azt szorgalmazta, hogy a döntésho-
zók segítsék az európai konyhaművésze-
ti hagyomány maradéktalan megőrzé-
sét azáltal, hogy könnyítsék meg a kis- és 
háztáji termelők termékeinek értékesí-

Nagyanyáink konyhája, ízeink világa

tését, és fogadjanak el mielőbb egy, az 
európai termékek származását garan-
táló minőség-logót. A szervezet érvelé-
se szerint a mesterszakács a kapcsolat-
tartó a kistermelő és a tudatosan, fele-
lősen fogyasztó EU polgár között; krea-
tivitásával pedig segíti az olcsóbb, de az 
egészségre káros hatású gyorsétkezte-
tés kiküszöbölését.

Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő 
hozzászólásában a helyi vagy regioná-
lis termékek maradéktalan felhaszná-
lását és értékesítését, a kis- és háztá-
ji termelők érdekeinek védelmét, és az 
erdélyi magyar szakácsok páneurópai 
szervezethez való csatlakozását szor-
galmazta. - Az étkezési kultúra megha-
tározza az életvitelt, mert befolyásol-
ja legnagyobb értékünket, az egészsé-
günket. Meg kell tanítanunk a gyereke-
inket magyaros, erdélyi ízeink megbe-
csülésére, tovább kell tudjuk adni ne-
kik az örökségünket: a nagyszülők ál-
tal ismert házi titkokat, sütés-főzési, il-
letve fűszerezési- és tartósítási techni-
kákat is.

A téma aktualitását az Európai Bizottság ál-
tal bemutatott agrárpolitikai tervezet biztosí-
totta, amely a Közös Agrárpolitika (KAP) jelen-
legi rendszerének módosítására tett javaslatot. 

„Míg itthon leginkább a kisebbségi jogok vé-
delmében kifejtett munkánkat ismerik, Brüsz-
szelben szakbizottságokban, szakpolitikai kér-
dések megvitatásával is foglalkozunk, ez a mun-
ka pedig az egész Európai Unióra, így ránk, erdé-
lyi magyarokra, is kihat” – mondta Sógor Csa-
ba. Az RMDSZ európai parlamenti képviselője 
emlékeztetett arra is, hogy a legújabb statiszti-
kák szerint európaszerte egyre kevesebben dol-
goznak a mezőgazdaságban. Romániában az el-
múlt tíz évben 41 százalékkal csökkent az ága-
zat által foglalkoztatott személyek száma, mi-
közben az agrárjövedelmek 33 százalékkel nőt-
tek.

Glattfelder Béla szintén globális szempont-
ból tárgyalta a mezőgazdasági termelés prob-
lémakörét, kiemelve, hogy a növekvő népesség-
számmal együtt nő az élelmiszerfogyasztás és a 
vele járó energiafogyasztás is. Ez egy világszin-
tű élelem-, víz- és energiaválsághoz vezet majd 
az elkövetkező évtizedekben és fennáll annak a 
veszélye is, hogy 2050-re a Föld minden máso-
dik lakója éhinségben fog szenvedni. 

Az előadáson szó esett a genetikailag mó-
dosított szervezetek (GMO) mezőgazdasági fel-
használásáról is. A magyarországi EP-képviselő 
arról tájékoztatott, hogy habár éles vita van az 
ügy kapcsán, a GMO-k használata széleskörben 
elfogadott gyakorlat világszerte: számos köz-
használatú növényt (kukorica, szója, gyapot) 
már most is ezzel az eljárással termesztenek na-
gyon szigorú technikai és élelmiszervédelmi elő-
írások mellett. Uniós szinten még nem született 
döntés a GMO-k kérdésében, ezért a tag államok 
önmaguk dönthetnek ezek engedélyezéséről. 

Egy vetített képes 
előadással erről az ese-
ményről és egy indiai  
menekülttáborban szer-
zett tapasztalatairól, il-
letve a tibetiek autonó-
mia törekvéseiről szá-
molt be az EP-képviselő 
2010. november 13-án, 
17 órától Kovásznán, a tibetológia atyjá-
nak, Kőrösi Csoma Sándornak a szülőfa-
luja mellett lévő településen. 

Sógor Csaba előadásában kifejtet-
te: a Dalai Láma és a tibeti menekültek 
tudatosan várják az autonómiát. Önál-
ló kormányuk van és saját intézményesí-
tett rendszert tartanak fent, amely az au-
tonómia működtetését bármikor kézbe 
veheti. Sógor Csaba szerint nem elkép-
zelhetetlen, hogy Hongkong és Makaó 

autonómia, egyszerű-
en egy olyan eszköz, 
amely a békés egy-
más mellett élés fel-
tételeit megteremti és 
amely gazdaságilag is 
előnyös az ország szá-
mára  – magyarázta a 
képviselő. Sógor Csa-

ba szerint a székelyföldi autonómia felé 
fontos lépést jelentene a különböző in-
tézmények decentralizációja is, hiszen 
így bizonyos területeken már gyakorol-
ható lenne a helyi szintű döntéshozatal.  

„Az autonómia megszerzéséhez nem 
elegendő politikai harcokat vívni, ehhez 
az is szükséges, hogy éljünk mindazok-
kal a törvényi lehetőségekkel, amelyek 
magyar identitásunk megőrzését szol-
gálják” – hangsúlyozta a képviselő. 

Sógor Csaba a kistermelők és a helyes táplálkozás védelmét kérte az EP-től


