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> Voiculescu munkahelyi gondat-
lanság miatt beperelte Emil Bocot és 
Gheorghe Ialomiţianut. Dan Voiculescu 
azért jelentette fel a kormányfőt és a pénz-
ügyminisztert, mert a kormány nem készí-
tette el időben a jövő évi költségvetést. A 
PC szenátora és volt elnöke szerint a költ-
ségvetést a törvényes határidőn belül kelle-
ne elkészíteni, hogy a parlamentnek legyen 
ideje alaposan megvitatni a tervezetet, hisz 
az évente sürgősségi eljárással elfogadott 

költségvetésnek súlyos következményei le-
hetnek. Dan Voiculescu szerint a határidő 
október 15-én lejárt, ezért az illetékeseknek 
a törvény előtt felelniük kell.

> Negyven százalékkal több az öngyil-
kos Görögországban. A valós adatok ennél 
komorabb képet festhetnek, mert a téma 
még mindig tabu az országban. Negyven 
százalékkal emelkedett az öngyilkosságok 
száma Görögországban az év első hónapjai-
ban, idézte az ország egészségügyi miniszte-
rét, Andreas Loverdost a BBC. A gazdasági 

válsággal leginkább sújtott ország civil szer-
vezetei is az öngyilkosságot elkövetők vagy 
annak gondolatával foglalkozók számának 
emelkedéséről számoltak be. „A nyilvános-
ságra kerülő adatok ráadásul alacsonyabbak 
a valóságosnál” – kommentálta a témát a 
BBC-nek egy pszichológus, dr. Bekiari, 
megemlítve, hogy az öngyilkossággal fog-
lalkozók gyakran a gazdasági bajokat neve-
zik meg okként. A görög társadalom ugyan-
is stigmatizálja mind az öngyilkosokat, 
mind családtagjaikat, az egyház pedig nem 
hajlandó egyházi temetésben részesíteni az 

öngyilkosokat. Egyesek a szakadékba hajta-
nának autójukkal vagy szándékos balesetet 
idéznének elő, hogy haláluk ne tűnjön ön-
gyilkosságnak – számolt be a pszichológus. 
Mások ugyanakkor mégis a látványos ön-
gyilkosságot választják. Egy üzletember a 
közelmúltban felgyújtotta magát egy bank 
előtt, miután vállalkozásától a bank vissza-
vonta a megígért kölcsönt, és anyagi hely-
zete miatt képtelenné vált lánya egyetemi 
oktatásának finanszírozására, és felmerült, 
hogy házát is el kell adnia, hogy adósságait 
rendezze.

Ország – világ

Három, a magyar közösség szá-
mára kiemelten fontos erdélyi 
nagyvárosban, a Statisztikai Hi-
vatal által tartott számlálóbiztosi 
képzésen súlyos félretájékozta-
tás történt, hívják fel a figyelmet 
a népszámlálás.ro szerkesztői. 
Lapunkhoz eljuttatott közle-
ményükben úgy fogalmaznak, 
hogy „az eset súlya alapján a 
rendszerváltást követő időszak 
legnagyobb, a nemzetiségi sta-
tisztikákat érintő hamisítási kí-
sérletéről beszélhetünk”.

Hírösszefoglaló

A Marosvásárhelyen, Nagy-
váradon és Kolozsváron 
tartott számlálóbiztosi 

kép zéseken ezeket úgy tájékoz-
tatták a Statisztikai Hivatal ré-
széről akkreditált kiképzők, hogy 
a nemzetiségről, anyanyelvről és 
vallásról csak a kérdezéskor jelen 
lévő személyek nyilatkozhatnak, 
állítják közleményükben a nép-
számlálás.ro szerkesztői. „E sze-
rint ideiglenesen távol lévő vagy 
a kérdezés időpontjában nem 
otthon tartózkodó (pl. munká-
ban, iskolában, az üzletben lé-
vő) családtagjaink nemzetiségéről 
nem nyilatkozhatunk. Ez az uta-

sítás egyértelműen ellentmond 
azoknak a módszertani elveknek, 
amelyeket a népszámlálási bizott-
ság (vagyis a kormány) elfogadott 
(Népszámlálási személyzet tan-
könyve 5. és 72. oldal)” – írják. 
Szerintük nem egyedi esetről és 
nem félreértésről, hanem tudatos 
félretájékoztatásról van szó, és ez 
több ezer kérdezőbiztost érint, 
épp azokban a városokban, ahol 

az etnikai arányoknak a legna-
gyobb tétjük van.

Becsléseik szerint ezeknek 
az elveknek az alkalmazása azt 
eredményezheti, hogy a lakosság 
35-40 százaléka nem nyilatkozik 
majd a nemzetiségéről, így a ma-
gyarok aránya is ilyen mértékben 
csökken: Marosvásárhelyen 30, 
Nagyváradon 18, Kolozsváron 12 
százalékra. Ez azért teremt kriti-

kus helyzetet, mert a nyelvi jogok 
gyakorlásának feltételét képező 
20 százalékot a teljes népességből 
számolják, függetlenül attól, hogy 
mekkora a nemzetiségükről nem 
nyilatkozók aránya. Érdemes azt 
is megjegyezni, hogy 2002-ben 
összesen 1941 személy (0,008%) 
volt Romániában, aki nem nyilat-
kozott a nemzetiségéről.

„Jelenleg még nem tudjuk, 
hogy történt-e más településeken 
hasonló jellegű félretájékoztatás. 
Ha igen, más települések esetében 
is veszélybe kerülhet a nemzetisé-
gi statisztikák tisztasága. Kérjük 
azokat a számlálóbiztosokat, akik 
hasonló utasítást kaptak, jelezzék 
a nepszamlalas.ro szerkesztőinek! 
A magyar lakosság figyelmét 
arra hívjuk fel, hogy továbbra 
is vállalják maguk és családtag-
jaik nemzetiségét, ha pedig en-
nek rögzítésére nem hajlandó a 
számlálóbiztos,  függesszék fel a 
válaszadást, és ne írják alá a nép-
számlálási űrlapokat” – zárják a 
közleményt. Kelemen Hunor az 
Országos Statisztikai Hivatal ve-
zetőjének, a belügyminiszternek 
és Emil Bocnak is jelezte a félretá-
jékoztatás tényét, a hibák mielőb-
bi korrigálását kérve.

A magyarok többsége inkább 
határon túli magyar jelentke-
zőt alkalmazna a helyi önkor-
mányzatnál takarítónak, illetve 
karbantartónak, valamint ügy-
intézőnek, alig húsz százalékuk 
venne fel arab, afrikai vagy 
kínai jelöltet – ezt mutatják a 
Tárki ez év első felében végzett 
diszkriminációs kutatássoroza-
tának részadatai.

Hírösszefoglaló

A  Migráns esélyek és tapaszta-
latok című, az Európai In-
tegrációs Alapból finanszí-

rozott reprezentatív kutatás kereté-
ben arra kérték a megkérdezetteket, 

hogy képzeletbeli munkáltatóként 
döntsenek arról: kit vennének fel a 
helyi önkormányzathoz az említett 
három állásra, ha csak külföldön élő 
jelentkezők – egy iraki, egy kenyai, 
egy kínai és egy kárpátaljai magyar 
nő, illetve egy iráni, egy nigériai, egy 
kínai és egy vajdasági magyar férfi – 
közül választhatnak. A közlemény 
szerint a megkérdezettek több mint 
80 százaléka a kárpátaljai, illetve a 
vajdasági magyar jelöltet választotta 
a megjelölt munkakörre, csak ele-
nyésző arányban támogatták a többi 
fiktív jelentkezőt. A Tárki külön vizs-
gálta a férfiakkal és a nőkkel szembe-
ni fiktív munkáltatói döntéseket, az 
eredmények szerint mindkét eset-

ben a határon túli magyar jelentkező 
kapta volna meg a képzeletbeli állást 
a válaszadók négyötödétől. A nem, 
kor, iskolai végzettség és településtí-
pus szerint, három egymást követő 
hónapban végzett kutatás keretében 
– mintegy „mini-önéletrajzként” – 
a fiktív jelentkező képe alatt fel-
tüntették a nevét, az országot és a 
legfontosabb munkaerő-piaci tulaj-
donságait. A takarítónői állásra je-
lentkezők közül a kárpátaljai magyar 
Sárát választotta a válaszadók 79 
százaléka, míg a karbantartói állásra 
a nyilatkozók 85 százaléka támogat-
ta volna a vajdasági magyar Tamást. 
A takarítónői állásra a kenyai és az 
arab származású nőket 8-8 százalék 

alkalmazta volna, míg a karbantar-
tói munkakörre inkább a nigériai 
származású férfit vették volna fel az 
iráni jelölttel szemben. Amikor a vá-
laszadóknak arcképek alapján kellett 
utazási irodai vagy banki ügyintézőt 
választaniuk a fiktív jelöltek közül, 
87 százalékuk szintén határon túli 
magyar jelölteket, kétharmaduk a 
női jelentkezőt jelölte meg. A nemi 
hovatartozást vizsgálva: 53 százalék 
választotta volna a kárpátaljai Sárát, 
és csak 5 százalék az iraki Fatimát. A 
férfiak esetében a vajdasági Tamást a 
válaszadók egyharmada választotta, 
viszont a „láthatósan más” külföldi 
férfiak mindegyikének szinte teljes 
elutasítottságban volt része.

NegyveN SzázALékkAL keveSebb mAgyAr mAroSváSárHeLyeN, NAgyvárAdoN éS koLozSvároN?

Súlyos félretájékoztatás

Tárki-feLméréS mAgyArorSzágoN

A többség határon túli magyar jelentkezőt 
alkalmazna a külföldön élők közül

SzLovákiA

Nincs 
meg egyezés 
az ügyvivői 
kor mányról 

A szlovákiai parlamenti pártok-
nak nem sikerült közös álláspont-
ra jutniuk abban, milyen kormány 
vezesse az országot a márciusi 
előrehozott választásig – közölte 
Ivan Gasparovic államfő.

Szlovákiában azért van szükség 
átmeneti, ügyvivői kormányra, 
mert Iveta Radicová kormánya 

múlt kedden az eurós mentőalapról 
szóló bizalmi szavazással összekötött 
voksoláson megbukott. A legerő-
sebb pártok megegyezése alapján, 
amelyet Gasparovic is jóváhagyott, a 
választásra jövő év március 10-én ke-
rül sor. A következő tárgyalási fordu-
lóra az átmeneti kormányról csütör-
tökön este kerül sor – jelentette be 
az államfő. A probléma az, hogy ma-
radhat-e hivatalában átmenetileg és 
korlátozott jogkörökkel a Radicová-
kormány, vagy pedig új kormányra 
van szükség. A hatályos alkotmány 
szerint miután a Radicová-kormány 
megbukott, a köztársasági elnöknek 
kötelessége visszahívni a kabinetet. 
Azt azonban az alkotmány nem ha-
tározza meg, hogy ezt az államfőnek 
milyen időpontig kell megtennie. 
Gasparovic a múlt héten azt mond-
ta: értelmezése szerint a megbukott 
kormánynak távoznia kell, s helyet-
te új kormányt kell kinevezni. Iveta 
Radicová már ideiglenesen sem áll-
hat a kormány élén. Az új kormány-
nak új kormányprogramot kellene 
megalkotnia, majd azzal a parlament 
elé lépnie, hogy bizalmat kapjon. A 
volt kormánykoalíció három pártja 
– Szlovák Keresztény és Demokra-
tikus Unió (SDKU), Keresztény-
demokrata Mozgalom (KDH) és a 
Híd –, illetve a legerősebb ellenzéki 
párt, az Irány-Szociáldemokrácia 
(Smer) azonban egyetértenek ab-
ban, hogy ez a megoldás nem reális, 
hiszen a választásig alig valamivel 
több mint négy hónap áll rendelke-
zésre. A volt koalíció három pártja 
állítólag azt szeretné, ha Radicová 
a választásig maradna a kormány 
élén. A Smernek egy ilyen kisebbsé-
gi kormánnyal nincs semmi gond-
ja – mondta már vasárnap Robert 
Fico pártelnök. Gasparovic a nap 
folyamán aláírta a választási időszak 
lerövidítéséről hozott törvényt, így 
az idő előtti választások március 10-i 
megtartásának már nincs akadálya.

Kelemen Hunor  jelezte a miniszterelnöknek is a félretájékoztatás tényét


