
Ha nem vagyunk ott Brüsszelben,
nélkülünk döntenek!

Magyar utazók és felfedezők tevékenységét mutatták be Brüsszelben
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Hét éve képviselem a romániai ma-
gyarokat az Európai Parlamentben.  Ez 
idő alatt azt tapasztaltam, hogy az eu-
rópai politikusok is pontosan tudják, 
hogy az RMDSZ a romániai magyarság 
legitim képviselője. Ez azt jelenti, hogy 
nyugati partnereink a mi szavunkra fi-
gyelnek, a mi érveinket hallgatják meg 
és tudják, hogy a mi álláspontunk meg-
kerülhetetlen bizonyos kérdésekben. 
Éppen ezért tartottam fontosnak azt, 
hogy ezalatt az idő alatt megismer-
tessem Európával az erdélyi magya-
rok értékeit, múltját és jelenét, ennek 
a közösségnek az életét. Mindannyian 
tudjuk, hogy minél kevésbé ismerünk 
valamit, annál bizalmatlanabbak va-
gyunk vele kapcsolatban, annál nehe-
zebben értjük meg azt, amit mondanak 
nekünk róla. Ma már kijelenthetjük, 
hogy a Romániában élő magyarokról 
hallottak és hallanak Európában, isme-
rik közösségünket és ismerik azokat a 
problémákat, amelyekkel küzdünk és 
amelyeken változtatni szeretnénk.

Brüsszel messze van tőlünk, 
ugyanakkor sok tekintetben mégis kö-
zelebb, mint bármi más. Az életünkre 
befolyással bíró döntések nagy részét 

A nemzeti kisebbségek védelmét szol-
gáló jelentést hagyott jóvá az Európai Par-
lament február 27-i strasbourgi ülésén. 
Sógor Csaba szerint a jelentés mérföldkőnek 
számít az Európai Unió történetében, mert arra 
kéri az Európai Bizottságot, hogy szakpolitikai 
normát dolgozzon ki a nemzeti kisebbségek vé-
delmében, és felkéri a tagállamokat, hogy hoz-
zanak intézkedéseket a tényleges egyenlőség 
előmozdítására.

Az alapvető jogok helyzetéről az Európai 
Unióban című jelentés - amely Louis Michel 
belga képviselő nevéhez kapcsolódik - elisme-
ri, hogy a mindennapi életben az Európában 
élő nemzeti kisebbségi közösségek tagjai aka-
dályokba ütköznek, ez pedig azt eredményezi, 
hogy saját tagállamuk nemzeti hatóságai má-
sodrendű állampolgárokként kezeli őket.

- A dokumentum leszögezi, amit eddigi 
európai parlamenti munkám alatt mindvé-
gig szorgalmaztam: a hagyományos nem-
zeti kisebbségek, a regionális nyelvi csopor-
tok és az autonóm régiók vonatkozásában 
átfogó uniós szintű védelmi rendszerre van 
szükség – fogalmazott Sógor Csaba a vita 
során. Az RMDSZ politikusa hangsúlyozta, 
a romániai magyar közösség pontosan tud-
ja mindazt, amit most ez a jelentés elismer, 
hogy a nemzeti kisebbségek védelmét csak 
konkrét jogi, nyelvi, kulturális és szociális in-
tézkedések révén lehet biztosítani.

ma már az Európai Unió intézményei 
hozzák meg, akik a gazdasági élet-
ben tevékenykednek, azok pontosan 
tudják, hogy mire gondolok. Persze 
vannak olyan témák – ilyen a nemzeti 
kisebbségek kérdése – , amelyekben 
folyamatosan azt hallottuk az utób-
bi években, hogy az nem uniós ha-
táskör. Mi vitatjuk ezt az állítást, azt 
gondoljuk – és nemcsak mi – , hogy 
az őshonos nemzeti kisebbségek 
problémáira európai választ kell ta-
lálni, hiszen ez legalább annyira eu-
rópai probléma, mint a halászat vagy 
a mobil roaming. 

Nem tudjuk, hogy pontosan mi-
lyen irányba sikerül terelni ezeket 
a folyamatokat, az azonban biztos, 
hogy ma a körülmények kedvezőb-
bek, mint akár néhány éve voltak. Azt 
sem szabad elhallgatnunk, hogy eb-
ben nekünk és szövetségeseinknek is 
szerepünk van. Ezért továbbra is ott 
kell lennünk, ahol esély nyílhat a cse-
lekvésre. Ha nem vagyunk ott, rólunk 
fognak, nélkülünk dönteni. 

Az EP kiáll a nemzeti 
kisebbségek védelme mellett

Nyugati-Himalája hegyvilágában található ősi 
kolostorokat, Zanglát, Phouktalt és Kanamot, 
ahol Csoma egy új tudományág, a tibetológia 
alapjait vetette meg. Bujna Zoltán felvidéki író 
és kerékpáros 2013 nyarán, biciklivel elindult 
Vámbéry Ármin nyomdokain Ázsiába. Kalan-
dos történetekkel fűszerezett fotóvetítésével 

SÓGOR Csaba

végigkalauzolta a brüsszeli közönséget Kö-
zép-Ázsia több országán.

Sógor Csaba az Érintkezések - magyar 
utazók és felfedezők című kiállítás meg-
nyitóján a látogatók fi gyelmébe ajánlot-
ta tíz jeles magyar utazó életművét, akik 
hozzájárultak az egyetemes és a magyar 
tudományos ismeretek bővítéséhez a ter-
mészetrajz, a földrajz, a föld-, növény- és 
állattan, a néprajz, valamint a nyelvészet 
területén. 

A kiállítás anyaga, amely Almásy Lász-

Sógor Csaba RMDSZ-es európai par-
lamenti képviselő kezdeményezésére a 
brüsszeli Balassi Intézetben április else-
jén Keleti életképek címmel Dr. Kubassek 
János és Bujna Zoltán vetítéssel egybe-
kötött előadásaira került sor.

Az esemény előzetese és tartalmi kiegé-
szítője volt az erdélyi magyar képviselő által 
másnap, április 2-án, az Európai Parlament 
épületében szervezett Érintkezések - magyar 
utazók és felfedezők című kiállítás ünnepélyes 
megnyitójának, amelyen Kobzos Kiss Tamás 
Kossuth-díjas előadóművész is fellépett. 

Dr. Kubassek János, Móra Ferenc-díjas 
geográfus, múzeumigazgató bemutatta Kő-
rösi Csoma Sándor, magyar őshazakutató, 
az első tudományos tibeti-angol szótár alko-
tójának munkásságát. A előadó felkereste a 

ló, Déchy Mór, Germanus Gyula, Kőrösi 
Csoma Sándor, Magyar László, Sass Flóra, 
Stein Aurél, Széchenyi Béla, Teleki Sámuel 
és Vámbéry Ármin munkásságát részlete-
sebben ismerteti a Kárpát-medence több 
városában is bemutatásra kerül.  



Székelyföld autonómia-
törekvéseiről beszélt 

Sógor Csaba az EP-ben

Sógor Csaba: Mutassuk meg értékeinket 
Európában! 

Székelyudvarhelyen tartotta az 
RMDSZ március 29-én EP-kampányindí-
tó rendezvényét. Sógor Csaba európai 
parlamenti képviselő beszédében egyik 
siklódi ősének emlékét idézte, akiről Or-
bán Balázs is írt. Hegyi Gergely egykori 
királybíró a legenda szerint  egymaga 
futamított meg egy kisebb tatár sereget. 

A Székely Szabadság Napjának 
üzenetét tolmácsolta a felvonulás 
napján Sógor Csaba RMDSZ-es eu-
rópai parlamenti képviselő Stras-
bourgban. - Marosvásárhelyen ma újra 
békés tüntetésen kérték a Romániában 
élő magyarok Székelyföld területi au-
tonómiáját, így próbálva párbeszédet 
kezdeményezni a román kormánnyal. 
A közel 1,5 milliós lélekszámú erdélyi 
magyar közösség több évtizede megfo-
galmazta igényét, hogy a többségében 
magyarok lakta Székelyföld sajátos stá-
tusú régiót képezzen, és Románia terü-
leti integritását tiszteletben tartva na-
gyobb döntéshozatali jogosítványokat 
kaphasson – fogalmazott Sógor Csaba.

A képviselő rámutatott: a nemzet-
közi gyakorlat szerint a különböző au-
tonómia-formák nagyban elősegítik az 
etnikumok közötti békét és harmonikus 
együttműködést.
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lyekkel küzdünk, és amelyeken változtat-
ni szeretnénk – mutatott rá Sógor Csaba. 
Az RMDSZ újabb mandátumért induló 
EP-képviselője szerint ki kell mondanunk, 
hogy az Európai Unió nem úgy viszonyult 
a nemzeti kisebbségek ügyéhez, aho-
gyan azt 2007 előtt vártuk. - Brüsszelben 
és Strasbourgban apró lépésekben lehet 
változást elérni. Szívós munkával ered-
ményesek lehetünk. Idén először fordult 
elő, hogy egy európai parlamenti állás-
pontban tükröződjenek azok a gondola-
tok a nemzeti kisebbségek kapcsán, ame-
lyeket mi hét éve hangoztatunk – fejtette 
ki Sógor Csaba. 

Sógor Csaba  meghívá-
sára az Európai Beszélgető 
Estek rendezvénysorozat 
keretében Bauer Edit  felvi-
déki magyar európai parla-
menti képviselő egynapos 
munkalátogatást tett Ko-
lozsvárott, január 25-én. A 
látogatás során Bauer Edit 
MKP-s képviselőasszony 
foglalkoztatás és szociális 
ügyi, népesedési és kisebb-
ségjogi kérdésekről tartott 
előadást.

Bauer Edit Kolozsváron: 
Európa ki kell találja önmagát! 

egyik jelentésében is szerepel. Példaként 
említette a 14 éve Csíkszeredában műkö-
dő Ifjúsági Üzleti Programot, amely vállal-
kozásra ösztönzi a középiskolásokat.

– Ha az EU beleszólna a tagállamok 
belső ügyeibe, az a szélsőséges pártok 
megerősődését idézhetné elő – magyaráz-
ta Bauer Edit, aki azt is kiemelte: kisebbségi 
kérdésekben viszont határozottabb fellé-
pésre lenne szükség az EU részéről. Sógor 
Csaba hozzáfűzte, hogy korábban a me-
zőgazdasági, jelenleg pedig a migrációs 
kérdések is tagállami hatáskörből egyre in-
kább uniós szintérre kerülnek. A folyamat 
remélhetőleg a kisebbségvédelem terüle-
tén is elkerülhetetlen lesz.

Bauer Edit elmondta, 2014 a család és 
a munka összehangolásának európai éve 
lesz, amely a családos nők munkaerőpiac-
ra való visszaintegrálásának fontosságára 
igyekszik irányítani a figyelmet. Európa út-
keresésben van, olyan időszak vár rá, amely-
ben ki kell találja önmagát. Az EP-képvi-
selők egyetértettek abban, hogy át kell 
gondolni az EU oktatási rendszerét is. Olyan 
reformokra van szükség, amelyek a szakmai 
oktatást beépítik a középiskolai tanrendbe, 
hogy a fiatalok érettségi után már értsenek 
valamihez. Sógor Csaba kiemelte: fontos a 
vállalkozás-oktatás, hiszen jelenleg a kis- és 
középvállalkozások menthetik meg Euró-
pát. Ez a célkitűzés a munkaügyi bizottság 

- Ő egyedül és fegyverrel védte meg a fa-
lut, a mai csatákat azonban nem egyedül 
és nem fegyverrel vívjuk. Az Európai Uni-
óban és Romániában biztosan nem.  Ma 
már nem magányos hősökre van szükség, 
hanem arra a közösségi erőre, amely még 
Európának ebben a felében sokkal inkább 
fellelhető - fogalmazott Sógor Csaba, aki 
kiemelte: ezt a közösségi erőt Brüsszelben 
is fel kell mutatni. 

 - Az elmúlt évek során elvittük Erdélyt 
Európába, bemutattuk táncainkat, hagyo-
mányainkat, értékrendünket, amelyekkel 
Európát gazdagítjuk. Ismerik közösségün-
ket és ismerik azokat a problémákat, ame-


