
A román kisebbségpolitikát bírálta Sógor Csaba 
Strasbourgban 

Sógor Csaba: Az Európai Kulturális Fővárosi cím elnyeréséhez 
hatékony lobbitevékenységre van szükség az EP-ben is

Támogatásáról biztosította Sógor Csaba európai 
parlamenti képviselő Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hi-
vatalát abban a munkában, amelyet az Európa Kulturális 
Fővárosa cím elnyeréséért kezdeményez a település veze-
tősége. „Hatékony lobbitevékenységre lesz szükség euró-
pai szinten is”– hangsúlyozta Sógor Csaba az Antal Árpád 
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Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő Stras-
bourgban, az Európai Parlament márciusi 
ülésén, napirenden kívüli felszólalásban hívta 
fel képviselőtársainak fi gyelmét a romániai ki-
sebbségpolitika egyik alapproblémájára. 

Még mindig nagy a különbség a jogszabá-
lyok által előírtak és a mindennapok valósága 
között - hangsúlyozta a képviselő, és hozzátette: 
követendő példának tekinti az alapító tagálla-
mok területén működő autonómia-modelleket, 
és nehezményezi, hogy a román törvények által 
szavatolt anyanyelv-használati jogok még mindig 
sérülnek. Példának azon két RMDSZ-es polgármes-
ter esetét említette, akikre az ország törvényeinek 
betartása miatt - mert megkövetelték a magyar 
nyelv ismeretét - róttak ki büntetést a román álla-
mi hatóságok.   

Alább olvasható az erdélyi magyar képviselő 
teljes hozzászólása: 

„Az utóbbi időszakban több román politikus 
hivatkozott rá, hogy Romániában fejlett kisebb-
ségvédelmi rendszer működik, ezért nem kérhető 

számon az országon a nemzeti kisebbségek jo-
gainak biztosítása. 

Engedjék meg, hogy ellentmondjak a kor-
mány ezzel kapcsolatos sikerpropagandájának: 
történt előrelépés az utóbbi húsz évben, ám 
nagy a különbség a jogszabályokban foglalt 
normatív helyzet és a valóság között.

 Az RMDSZ kitartó munkájának köszön-
hetően többek között az anyanyelvhasználat 
jogát is jogszabályban rögzítették, ez azonban 
a közigazgatási intézményekkel való kapcsolat-
tartásban  hiányosságokkal küszködik. Az utób-
bi időszakban több polgármesterünket azért 
büntette az állami hatóság, mert megpróbáltak 
érvényt szerezni a törvénynek, és megkövetel-
ték a magyar nyelv ismeretét is.

 Európa nyugati felén autonómiák rend-
szerével oldották meg az őshonos nemzeti ki-
sebbségek követeléseit, az új tagországokban is 
ez lenne a követendő példa, akkor talán mi, az 
érintettek is példamutató kisebbségpolitikáról 
számolhatnánk be.”

rendezvényeihez hasonlóan Sepsiszentgyörgy európai par-
lamenti bemutatkozását is támogatni kívánja. A találkozó 
során az RMDSZ politikusai megegyeztek abban, hogy az 
elkövetkezendő időszakban sor kerül egy európai szintű 
bemutatkozásra, melyen a város kulturális, hagyományos és 
építészeti értékei egyaránt hangsúlyt kapnak. Sepsiszent-

Brüsszeli meghallgatás az uniós 
polgárság előnyeinek maximális 

kihasználásáról   
Február 20-án, Brüsszelben, az Európai Bizottság 

és az Európai Parlament közös szervezésében meghallga-
tást szerveztek az uniós polgárság előnyeinek maximális 
kihasználásról. A rendezvény az Európai Polgárok Évének 
(2013) nyitánya volt. Célja, hogy az év jegyében szervezett 
akciók révén sikerüljön teljesen elhárítani az Európai Unió  
polgárainak mindennapjaiban észlelhető, gyakorlati jellegű 
akadályokat, főleg a szabad mozgás terén és a politikai jogok 
gyakorlásában. 

A vitafórumon Sógor Csaba RMDSZ-es képviselő is részt 
vett. Beszédében utalt a jelenlegi többszörös válsághelyzetre, 
és kiemelte az uniós polgárság fontosságát az európai integrá-
ció folyamatában: - A Polgárok Európai Éve fontos kérdéskört 
helyez a középpontba. Az európai építkezés elképzelhetetlen 
lett volna az állampolgárok támogatása nélkül. Az integráció 
továbblendítéséhez, a jelenlegi válság leküzdéséhez pedig 
szintén elengedhetetlen a polgárok határozott akarata. Rend-
kívül fontos, hogy a polgárok tudatában legyenek az európai 
állampolgárságuk révén rendelkezésükre álló jogosítványok-
nak, a mindennapi életükben fontos lehetőségeknek. 

 - Az emberek konkrét gondjaik helyett nem beszélhe-
tünk nekik távoli problémákról. A polgárok kis részét érdekli 
az utazás, munkavállalás egy másik EU-s országban -érvelt 
Sógor Csaba. Többségüket elsősorban az érdekli, hogyan 
boldoguljanak szülőföldjükön. Miért másodrendű uniós pol-
gárok? Kevesebb mezőgazdasági támogatást kapnak, mint a 
nyugati szomszédjaik, nem használhatják szimbólumaikat, 
anyanyelvüket; még állampolgárságuktól is megfosztják, 
csupán mert nagyapjuk rossz oldalon harcolt a háborúban - 
fi gyelmeztetett az erdélyi magyar képviselő.

„Mit jelent ma az Európai Unió állampolgárának lenni 
azok számára, akik nem kívánnak egy másik tagállamban 
letelepedni vagy munkát vállalni, csupán eredeti lakhelyükön 
szeretnék megélni európai polgárságukat? Hozzájuk is üzene-
tet kellene intézzen Európa” - szögezte le Sógor Csaba. 

polgármesterrel folytatott 
egyeztetése során.

Antal Árpád március eleji 
sajtótájékoztatóján számolt be 
arról, hogy Sepsiszentgyörgy 
Székelyföld nevében készül 
megpályázni Európa 2021-es 
kulturális fővárosi címét. Abban az évben egy romániai és egy 
görögországi város kap lehetőséget a bemutatkozásra. Sep-
siszentgyörgy ezen törekvése regionális érdekeket képvisel, 
hiszen a várossal egyetemben Székelyföld kulturális élete és ér-
tékei is ismertté válhatnak a szélesebb európai közönség előtt.

-Alapvető elvárás a pályázó várossal szemben, hogy 
jelentős építészeti örökséggel, pezsgő kulturális élettel ren-
delkezzen és magasfokú multikulturalitást képviseljen. Sepsi-
szentgyörgy megfelel ezeknek a kritériumoknak – hangsúlyoz-
ta Sógor Csaba EP-képviselő, aki korábbi, Erdélyt népszerűsítő 

györgy polgármestere elmondta, 
van reális esély arra hogy Szé-
kelyföld nyerje a címet 2021-ben, 
elsősorban azért, mert régióként 
pályáznak és egy régió sikeresen 
tudja felvenni a versenyt a nagy-
városokkal. Antal Árpád hangsú-

lyozta, szeretnék megmutatni azt, hogyan élnek egymással 
Székelyföldön a magyar, a román és a roma emberek, szeret-
nének rávilágítani az együttélés mozzanataira.

-Meggyőződésem, hogy román kollégáim részéről is 
támogatást nyer Sepsiszentgyörgyön keresztül Székelyföld 
törekvése, hiszen ha Romániában egy jelentős magyar kul-
turális örökséggel rendelkező város nyerné el ezt a címet, 
az az ország multikulturális jellegét elősegítené, európai 
megítélését pedig pozítivan befolyásolná – összegzett az 
EP-képviselő.



Van-e kiút a válságból? A Ponta-kormány új adóügyi intézkedéseiről és a székely zászló 
használatának korlátozásáról beszélt Sógor Csaba az EP-benVan-e kiút a válságból? címmel közgazdász szakos 

hallgatóknak tartott előadást Sógor Csaba RMDSZ-es eu-
rópai parlamenti képviselő. Az eseményre a csíkszeredai 
Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Gazdasá-
gi- és Humántudományok Karának meghívására 2013. 
február 22-én a hallgatók Európai Unió gazdaságtana és 
gazdaságpolitikája tantárgyának keretében került sor.

Sógor Csaba főként szociális vonatkozásban be-
szélt a gazdasági válságot érintő kérdésekről. 

A skandináv országok példáját említve az EP-
képviselő elmondta, ezek az államok tudták, hogy a 
humántőke fejlesztése a legfontosabb, ezért az inno-
vációba, oktatásba, kutatásba nagy összegeket fektet-
tek.  -A skandináv országok idejében felismerték azt 
is, hogy az állam egyik fő feladata a szubszidiaritás 
elvének érvényesítése, mert úgy vélik, hogy a polgá-
roknak kell megtalálniuk a saját gondjaikra a meg-
oldásokat. Mindenkinek gondolkodnia és dolgoznia 
kell a társadalom kiegyensúlyozott működtetése 
érdekében, beleértve az időskorúakat, a fogyatékkal 
élőket, vagy a szülési szabadságról pár hónap múlva 
részmunkaidősként visszatérő édesanyákat – magya-
rázta az EP-képviselő, kiemelve azt, hogy Romániában 
a jelenleg működő centralizált államigazgatás renge-
teg pénzbe kerül, amely a válságból való kilábalást is 
megnehezíti.

Folyó év február 5-én, az Európai Parlament 
strasbourgi ülésszaka alatt elfogadták Philippe De 
Backer osztrák néppárti képviselő saját kezdeménye-
zésű jelentését a kkv-k finanszírozáshoz való hozzá-
férésének megkönnyítéséről.

A jelentésről előző este a plenáris ülésen széleskörű 
vita folyt, melyen Sógor Csaba RMDSZ-es EP képviselő is 
részt vett, aki a Ponta-kormány új adóügyi intézkedései-
nek előrelátható következményeit ecsetelve aggodalmát 
fejezte ki amiatt, hogy várhatóan több ezer kisvállalkozás 
csődjét okozhatja a kkv-k bevétel-alapú adóztatása Ro-
mániában. Ez a munkanélküliség növekedéséhez, illetve 
a fogyasztás további csökkenéséhez vezethet.

„ A kormányok egy része a deficitek leszorításának 
és a költségvetési bevételek növelésének szükségessé-
ge miatt épp erre a szektorra vet ki járulékos adókat. A 
nemrég hivatalba lépett új román kormány is ezt teszi, a 
Nemzetközi Valutaalap helyeslő tekintete mellett. Victor 
Ponta kormányának új adóügyi intézkedései – a kkv-k 
kötelezően a bevételükre, nem pedig a nyereségükre 
fognak adót fizetni – ágazati szakértők szerint több ezer 
kisvállalkozás csődjéhez vezethetnek” – mutatott rá az 
EP-képviselő.

A törökországi kurd kérdés békés megoldásának 
lehetőségeiről is vitáztak ezen a plenáris héten a kép-
viselők. Sógor Csaba hozzászólásában leszögezte, az 
Európai Unió területén élő őshonos nemzeti kisebbsé-
gek problémájára uniós megoldást kell találni, ezért azt 
szorgalmazta, hogy az EU-s intézmények foglalkozzanak 

a kérdéssel annak ellenére, hogy az Európai Bizottság 
nem érzi illetékesnek magát ezen a téren. 

„Mindannyian a párbeszéd szükségességéről 
beszélünk, amikor az EU-n kívüli konfliktusok békés 
megoldása kerül szóba. Ma is ezt kérjük, amikor a 
törökországi kurd kérdésről vitázunk. De vajon mi 
mindent megteszünk-e, hogy Európában a nemzeti 
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Sógor Csaba előadásában népesedési prob-
lémákra is kitért: –Amire a világ népessége eléri a 
kilencmilliárd főt, addig Európa és Észak-Amerika 
őslakossága jelentősen csökkeni fog, ezzel szemben 
Ázsiában egy milliárddal növekszik, Afrikában pedig 
megkétszereződik a népesség aránya. Ez egy sarkított 
példa, viszont előrevetíti az ezzel járó gazdasági és tár-
sadalmi következményeket. Azok az országok tudnak 
majd fejlődni, ahol a legnagyobb számban lesz aktív 
dolgozóképes munkaerő –összegzett a képviselő. 

Hivatalos brüsszeli látogatásuk során március 
18-21. között a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT) 
képviselői, Bodor László és Jakab Adorján Sógor 
Csaba európai parlamenti képviselővel egyeztettek 
az Európai Önkormányzatok Erdélyben projekt meg-
valósításáról, áttekintve a program keretén belül 
beérkezett, a PONT csoport által szakmailag kiér-
tékelt helyi és mikro-regionális fejlesztési terveket. 
A pályázatra 8 pályamunkát adtak le, melyek közül a 
csíkszentdomokosi fiatal önkormányzati képviselők 
munkája bizonyult a legjobbnak. A nyertes csapatnak 
ezáltal lehetősége nyílik májusban Sógor Csaba meghí-
vására Brüsszelbe utazni, ahol közelebbről megismer-
hetik az európai intézmények és az Európai Parlament 
munkáját.

„A 2012-es önkormányzati választások után azt 
mondtuk, hogy a MIÉRT nem engedi el a mandátumhoz 
jutott fiatal önkormányzatisok kezét. Ez a közös kezde-
ményezés is a munkájukban segíti őket. A projekt célja 
ugyanis megismertetni a fiatal helyi tanácsosokkal, ön-

Csíkszentdomokosi fiatalok nyerték az Európai 
Önkormányzatok Erdélyben pályázat fődíját

kisebbségek igényeiről komoly vitákat folytassunk? (..)
Minden uniós polgárt ugyanazok a jogok illetnek meg 
akkor is, ha szülőföldjükön szeretnék megélni uniós 
polgárságukat. Ma országomban a nemzeti kisebbsé-
gemet diszkriminálják, nem engedik szimbólumaikat 
használni. Uniós országok vannak, ahol nemhogy nem 
beszélhetnek a kisebbségek nyelvükön, de megfosztják 
őket állampolgárságuktól is.” – érvelt Sógor Csaba.

kormányzati vezetőkkel az Európai Unió által nyúj-
tott fejlesztési lehetőségeket és ösztönözni őket az 
uniós pénzforrások lehívására, ezáltal is elősegítve a 
helyi közösségek érdekében kifejtett munkájukat.” – 
mondta Bodor László, MIÉRT elnök, hozzátéve, hogy 
a szervezet alapvető fontosságúnak tartja a fiatal 
önkormányzatisok fejlődésének, tapasztalat-, illetve 
tudásszerzésének minden szinten való támogatását, 
annak érdekében, hogy minél eredményesebben 
tudják kifejteni mindennapi tevékenységüket. 

„Két legfontosabb kincsünk Erdélyben: a helyi 
közösségek és a fiatalság, ezeket kell megerősíteni, 
támogatni, képezni. A pályázat nyertesei betekin-
tést kapnak az EU-s intézmények működésébe, de 
ugyanakkor helyi, belgiumi önkormányzatokkal is 
tapasztalatcserét folytatnak majd. Meggyőződésem, 
hogy azok a fiatal önkormányzati képviselők, akik 
brüsszeli tanulmányútra érkeznek, több tapasztalat-
tal vesznek részt az önkormányzati munkában” - tet-
te hozzá Sógor Csaba.


