
Tizenketten - tizenhárman

Ez év e]ső két hónapjában sorra alakultak a nemzeti és etnikai
kisebbségek országos önkormányzatai, a képviselők a Parla-
mentben átvették mandátumukat, Megkezdték munkáiukat a
tisztükben megerősített vagy éppen újonnan Választott elnökök
és más tisztségviselők is. E számunkban valamennyi országos
önkormányzatot, szám szerint tizenkettőt mutatunk be, a
tizenharmadik, a hazai románság országos önkormányzata azon-
ban kétszeri nekifutásra sem tudott megalakulni. Így a mintegy
huszonötezel fős románság kisebbségi önkormányzatai március
l3-án, Gyulán létrehozták a Maguarorslági Román Önkormányzatok
szövetségét. Egy nappal korábban, március l2-én a Parlamentben
találkoztak az országos önkormányzatok elnökei Orúárr Viktor mi-
niszterelnökkel. A kormányfő munkabeszélgetésnek minősítette
a találkozót, melyet a felek fontos kérdésekben, bizonyos rend-
szerességgel meg kívánnak ismételni.

Természetesen ezen a fórumon is szó esett a román kisebbség
problémáiról, hiszen az országos önkormányzat önhibáján kívül
nem alakult meg, így a miniszterelnök és a többi országos önkor-
mányzat elnöke arról biztosította a románság jelenlévő vezető|ét
és a saitó képviselőit, hogy az rijonnan alakuló önkormányzati
szövetséget legitim partnernek fogadják el, Nagyon fontos döntés
volt ez, hiszen a hazai románság az elkövetkezendő négy évben
képviselet nélkül nem tudna a politikai közéletben jelen lenni és
például a megfelelő költségvetési támogatáshoz hozzáiutni-
Mindenesetre dr. Kaltenbach lenő, a nemzeti és etnikai kisebbség!

iogok országgyűlési biztosa már a parlamenti találkozón Ielezte,
hogy megoldást kell keresni a valóban le€itim országos önkor,
mányzat megalakítására, hiszen az elektorok mandátuma még
érvényben van. Ajánlásában javasolja az elektori gyűlésen meg-
jelenők nemzetközi viszonylatban is egyedülállóan magas, het-

venöt szdzalékos részvételi arányának csökkentését, és az elektori
gyűlés ú|bóli összehívását, Ezzel elhárulna az akadály a Magyar-
országi Románok Országos Önkormányzatának megalakulása
előtt

Addie is, amig eldől, hogyan alakul a hazai románság sorsa az
eIkövetkezendő hónapokban, mi is az önkormányzatok szövetsé-
gét tekintiük a hazai románság képviselőjének, így az |998-as vá-
lasztások után megalakult országos önkormányzatokat bemuta,
tó mellékletünkben, természetesen ők is helyet kaptak,

A Barátság e számának mellékletében tehát megismerhetik a
bolqár, cigány, hotvát, göröq,Ienggel, német, örméry, román, ruszin, szerb,

szlovák, szlovén és ukrán országos önkormányzatok képviselőit,
programiukat és terveiket az elkövetkezendő évekre, Jó alkalom
ez arra is, hogy dokumentáljuk a választások után kialakult úi
helyzetet, Ehhez hozzátartozik az a tény, hogy a tizenhárom ki-
sebbség tizenkét országos önkoImányzatot valamint egy önkor,
mányzati szövetséget hozott létre, melynek iogi státusa a társa-
dalmi szeryezetehével azonos. Ezért a helyzet mielőbbi jogi rendezé-
se mégiscsak megnyugtatóbb lenne.

Legközelebb 2002-ben lesznek majd rlira választások!

Mayer Éva
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