
Kiküldték Brüsszelben a meghívó-
kat a székelyföldi lobbiiroda meg-
nyitójára. A meghívók láttán több 
román politikus „ráébredt”, hogy ez 
egy „alkotmányellenes” cseleke-
det, ami ellen a romániai hatóságok 
„azonnal fel kellene lépjenek”.

Hírösszefoglaló

„Június elsején nyílik meg a 
Hargita és Kovászna me-
gye tanácsa által fenntartott 

brüsszeli információs és tájékozta-
tó iroda, amelynek elsődleges célja, 
hogy megjelenítse e megyék fejlesz-
tési igényeit az Európai Unió intéz-
ményeinek szintjén. Nem többről és 
nem kevesebbről van szó, mint egy, 
a térség igényeit az Unióban megje-
lenítő lobbiirodáról, amilyenből már 
van kétezer Brüsszelben, és ezen iro-
da megnyitásával létrejön a 2001-ik” 
– áll a Hargita és Kovászna megye ta-
nácselnökeinek tegnap kiadott közös 
közleményében.

Ez az iroda azonban néhány romá-
niai politikai pártnak „problematikus-
nak tűnik”. 

UNPR: a hatóságok 
foglaljanak állást
A kormánykoalícióban lévő Ro-

mánia Haladásáért Országos Szövet-
ség (UNPR) elnöke, a volt szociál-
demokrata külügyminiszter Cristian 
Diaconescu szerint alkotmányellenes 
a Székelyföld brüsszeli képviseletének 
megnyitása, és fel kell hagyni vele, „a 
román hatóságoknak meg sürgősen 
állást kell foglalniuk e kérdésben”. 
„Kellemetlen meglepetésként érte-

sültem arról, hogy az úgynevezett 
Székelyföldnek úgynevezett képvise-
letet szándékoznak nyitni Brüsszel-
ben. Sógor Csaba, Tőkés László és 
Winkler Gyula bejelentette, hogy az 
EU-s szervezetek melletti, amolyan 
diplomáciai képviseletként hoznak 
létre irodát, ami olcsó és fölösleges 
kihívás az EU számára, mely kétség-
kívül köteles lesz elutasítani a román 
EP-képviselők által igényelt státust” 
– mondta Diaconescu. Egyébként 
a kezdeményezés a két székely me-
gye elnökeitől ered. Csak azért nem 
Borboly Csaba és Tamás Sándor áll 
az össztűz középpontjában, mert a 
meghívókat a brüsszeli avatóra a há-
rom RMDSZ-es EP-képviselő, Tő-
kés László, Sógor Csaba és Winkler 
Gyula küldte ki. 

Cristian Diaconescu érveihez ha-
sonlókra („az RMDSZ jobban figyelt 
mindig is Budapestre, mint Bukarest-
re”) alapozva a liberális párt képviselői 
és a szociáldemokraták is támadták 
a kezdeményezést. Norica Nicolai, 
PNL-s EP-képviselő szerint „Romá-
nia tagja az EU-nak, nem Székelyföld, 
ezért iroda nyitásáról szó sem lehet”. 

„Más romániai régióknak 
is van ilyen irodájuk”
A megyei tanácselnökök említett 

közös nyilatkozatában a vádakra reak-
cióként az áll, hogy „számos románi-
ai, illetve más országbeli megye, régió 
rendelkezik ilyen irodával Brüsszel-
ben, és úgy gondoltuk, hogy időszerű 
a két megyének is nyitnia egy ilyent az 
Európai Unió fővárosában, ugyanis 
most egy felajánlás következtében in-
gyen jutottunk irodahelyiséghez”.

Hasonlóan nyilatkozott Kelemen 
Hunor is a kérdésben. Az RMDSZ 
elnöke elmondta, hogy a szövetség 
támogatta és továbbra is határozot-
tan támogatja a lobbiiroda megnyi-
tását, amelyet nem tart sem alkot-
mányellenesnek, sem erkölcstelen 
cselekedetnek”. „Két-három éve 
kezdtünk el ezen gondolkodni, és 
arra lennék kíváncsiak, hogy ha Bu-
kovina jönne ilyen kezdeményezés-
sel, akkor hasonlóan felháborodna 
a román közvélemény?” – tette fel a 
kérdést Kelemen. 

Elfogták tegnap Ratko Mladic tá-
bornokot , a Jugoszlávia szétesé-
sét követő délszláv háborúk leg-
keresettebb háborús bűnösét. A 
boszniai szerb hadsereg egykori 
főparancsnokát, aki ellen a dél-
szláv háborúk bűnöseinek meg-
büntetésére létrehozott hágai 
Nemzetközi Törvényszék 1996 
júliusában adta ki a nemzetközi 
elfogatóparancsot, a Belgrádtól 
mintegy 80 kilométerre lévő vaj-
dasági Lázárföldön (Lazarevo) 
fogták el a reggeli órákban.

Hírösszefoglaló

„A Szerb Köztársaság nevé-
ben bejelentem Ratko 
Mladic (képünkön) le-

tartóztatását. Már folyamatban van 
az eljárás kiadatására” a hágai szék-
helyű Nemzetközi Törvényszék-
nek (ICTY) – közölte rendkívüli 
sajtótájékoztatón Boris Tadic szerb 
államfő. „Meggyőződésem, hogy 
kinyitottuk az ajtót a(z európai 
uniós) tagjelölti státus, a tárgyalá-

sok és a csatlakozás előtt. A világon 
senki sem kérdőjelezi meg Szerbia 
együttműködését a hágai Nemzet-
közi Törvényszékkel, valamint azt, 
hogy mindent megtesz azért, hogy 
Goran Hadzic (horvátországi szerb 
vezető) elfogásával feltegye az i-re 
a pontot” – hangoztatta a szerb 
államfő. Ratko Mladicot őrizetbe 
vétele után a háborús bűnök ügyé-
ben ítélkező szerbiai törvényszék 
belgrádi épületébe szállították. A 
Milorad Komadic néven bujkáló, 

de álruhát nem hordó és álcázás-
ból szakállt sem növesztő tábornok 
nagyfokú együttműködést tanúsí-
tott őrizetbe vételekor. Azonnal el-
ismerte valódi személyazonosságát 
az elfogására érkező hatósági em-
bereknek. A Blic című lap szerint 
Mladic nemrég agyvérzést szenve-
dett, egészségi állapota súlyos, kar-
ját nem tudja mozgatni.

A 68 éves Mladic, akinek a fe-
jére a belgrádi kormány tízmillió 
euró vérdíjat tűzött ki, az ICTY 
vádjai szerint felelős a boszniai há-
ború során 1995 nyarán elkövetett 
srebrenicai mészárlásért. Ennek 
során szerb fegyveresek nyolcezer 
muszlim férfit és fiút mészároltak 
le az ENSZ-erők által korábban 
védett övezetté nyilvánított kelet-
boszniai enklávéban. A boszniai 
szerb katonai főparancsnokot fe-
lelősségre vonnák azért is, mert 
csapatai több éven át lőtték Sza-
rajevót a várost övező hegyekből, 
aminek több ezer civil halálos ál-
dozata volt.

A 2001-iK iRodA

Román ellenzői akadtak a Székely-
föld brüsszeli lobbiképviseletének

A VAJdAságBAN BUJKáLT

Elfogták Ratko Mladicot 
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Az iroda szerepe

„Az iroda feladata lesz a térségi 
szolidaritás jegyében segíteni azo-
kat a Maros megyei helyi tanácso-
kat is, amelyek hozzá fordulnak, 
és továbbra is részesei kívánunk 
maradni a Romániai Megyék Or-
szágos Szövetsége (UNCJR) által 
működtetett brüsszeli képviseleti 
irodának is” – derül ki Borboly 
Csaba és Tamás Sándor közös köz-
leményéből. Hozzáteszik: „Szük-
ségesnek tartjuk önálló irodánk 
megnyitását, mert napról napra 
fontosabb, mondhatni megha-
tározó jelentőségűvé válik az Eu-
rópai Unió az általunk képviselt 
térség, Székelyföld tekintetében, 
és csak így tarthatók meg azok az 
eddig elért eredmények, melyek 
szerint Romániában az elsők közé 
tartozunk a lehívott vidékfejlesz-
tési és egyéb alapok tekintetében, 
egy főre számítva.”


