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MAJORITATE ŞI MINORITATE - EXPERIENŢA EUROPEANĂ
ŞI PARTICULARITĂŢI ALE ZONEI COVASNA - HARGHITA
1. Consideraţii generale

tineri atât de valoroşi. Răspunsul este greu de
dat. În primul rând orice răspuns tranşant este
susceptibil de îmbunătăţiri ulterioare, iar el nu
va putea oferi decât perspectiva abordării
dintr-un " anumit unghi" .
Pornind de la aceste considerente îndrăznim
să opinăm că specificitatea zonei este dată de
faptul că reprezentanţii majorităţii cetăţenilor
acestei ţări trăiesc aici în minoritate, iar minori
tatea maghiară din România, aici trăieşte
într-o majoritate consistentă.
Î n aceste condiţii fiecare din aceşti doi
parteneri trăieşte un cu totul alt rol decât ori
unde în ţară, gestionându-şi-1 diferit. În zonă
situaţiile concrete ale acestora sunt influenţate
decisiv de comportamentul şi abordarea dife
rită a proiecţiei viitoare a scopurilor şi obiec
tivelor; dacă pentru minoritatea românească e
caracteristic stitul cantemplativ, complăcându
se - inexplicabil - îin postura de victimă,
majorităţii maghiare fiindu-i caracteristic stilul
participativ, dinamic, acţiona!; subiecţii acestei
comunităţi fiind foarte bine motivaţi, fiecare
cunoscându-şi locul, rolul şi misiunea pe care o
are de îndeplinit pentru realizarea unor obiec
tive pe termen scurt, mediu şi lung.
Existenţa perfect paralelă fără nici un fel de
comunicare formală sau informală între cele
două comunităţi poate constitui o altă caracte
ristică a zonei amintite.
Incoerenţa şi reacţia Cţi totul ineficientă a
societăţii civile - aparţinând comunităţii
româneşti şi propunerea unor obiective idilice,
sămănătoriste ne caracterizează, dar cred că
asta deja nu mai este o caracteristică numai a
zonei, ea regăsindu-se şi-n comportamentul
întregii societăţi civile din România; societate
care nu ştie să fie în permanenţă opoziţia fermă
a clasei politice româneşti, fapt ce explică
funcţionarea defectuoasă a subsistemelor, sis
temelor sociale din România.

Abordarea raporturilor majoritate - minori
tate reprezintă un demers de maximă respons
abilitate care trebuie realizat efectiv " sine ira et
studio" , cu totală detaşare şi realistă evaluare a
concluziilor.
Î n orice act decizional concluziile trebuie să
fundamenteze decizii capabile să pună în
mişcare acele resorturi instituţionale care să
conducă spre normalizare, spre eliminarea fac
torilor perturbatori, spre găsirea soluţiilor
omniacceptabile - condiţie a menţinerii coezi
unii sistemului complex care include categorii
ce din perspectiva acestei regrupări (majori
tate-minoritate) ar putea să se situeze in anu
mite momente - pe poziţii contrare.
Gestionarea unei realităţi care include
majorităţi şi minorităţi etnice trebuie realizată,
în primul rând, cu bună credinţă - conditie "sine
qua non" a identificării soluţiilor. optime în con
cordanţă cu reglementările juridice interne şi
internaţionale, cu posibilităţile concrete oferite
de nivelul de performanţă socială şi de ce nu cu
interesele naţionale ale fiecărui partener social
membru al majorităţii sau al minorităţii.
Factorii sociali investiţi să gestioneze aseme
nea realităţi pot construi strategii sociale via
bile numai în măsura în care reuşesc să
depăşească barierele comunicaţionale, a inhibi
ţiilor de orice natură, dar în primul rând pe cele
istorice, promovând un dialog sincer, construc
tiv, reuşind astfel să creeze relaţii de partene
riat în cadrul cărora diferenţele pot constitui
surse ale unor soluţii moderne.
Acest demers (propus în titlu) trebuie situat
neapărat în contextul politic intern şi extern car
acterizat prin incoerenţă, prin bulversarea axio
logică ce pune în discuţie toate normele juridice
care au reglementat relaţiile dintre state după al
doilea război mondial, iar pe plan intern prin
incompetenta clasei politice româneşti de a
lansa România în rândul ţărilor caracterizate
prin normalitate politică, economică şi socială.
Înainte de abordarea unor probleme legate
de tema zilei aş vrea să putem răspunde la

II. Factori care blochează comunicarea
normală între cele două comunităţi etnice
din zonă

întrebarea dacă zona Covasna-Harghita rcprc
zin l :1 un caz aparte care să merite o atentie spe
cială a fl l âto r distinse personalităţi, a unor

Princip<llul factor care blochează comuni
carea normală între minoritarii majoritari şi
majoritarii minoritari este reprczcnl a l de
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clişeele şi prejudecăţile care caracterizează
aprecierea fiecăruia despre celălalt, clişee care
torpilează orice preocupare de a găsi a cale
normală de dialog, de identificare - pe această
bază - a unor soluţii bilateral acceptabile şi
care să permită existenţa normală pentru
fiecare parte.
Dintre aceste clişee şi prejudecăţi aş enumera:
a) pentru " minoritarii majoritarii" :
- religia ortodoxă este o religie primitivă,
neevoluată, cu ritualuri umilitoare care poate fi
acceptată numai de către un popor incult,
dezorganizat;
- românii sunt "biidos olah " (valahi
împuţiţi), incapabili de a se schimba, de a
evolua, de a progresa, de a-şi asuma valorile
europene, predestinaţi să fie conduşi şi lumi
naţi de către alţii;
- românii sunt hoţi, superficiali, leneşi, min
cinoşi, parşivi, nesiguri, oameni pe care nu te
poţi baza.
Toate acestea, justificând fără nici un fel de
posibilitate de tăgadă ceea ce este evident ca
lumina zilei, că maghiarii sunt superiori, o naţie
civilizatoare care nu-şi poate împlini menirea
din cauza împuţiţilor de valahi.
b) pentru " majoritarii minoritari" :
- ungurii au adus comunismul în ţară împre
ună cu evreii, deci ei sunt cauza a
de ani de
prigoană comunistă;
- în nici unul din momentele istoriei lor
ungurii nu au fost capabili de toleranţă, nu au
ştiut să se poarte, nu au fost capabili de
democraţie ci numai au destabilizat, constant,
pacea zonei;
- românii au avut un duşman perpetuu:
ungurii care le doreau şi le doresc ţara;
- Ungaria investeşte bani şi se consolidează
în 1tansilvania pentru ca ulterior să o rupă din
trupul României.
Nu ne propunem să analizăm cât adevăr
există, sau nu, în aceste prejudecăţi, dar ele
afectează dialogul interetnic până la supri
marea acestuia. Peste aceste clişee generale,
aici în zonă trebuie luate în seamă şi cele ale
secuilor:
- secuii au fost primii sosiţi pe aceste teritorii;
- instituţiile secuieşti au fost şi sunt net
superioare celor româneşti şi chiar celor

- românii de aici cer şi beneficiază de privi
legii şi dimpotrivă, secuii sunt cei defavorizaţi,
marginalizaţi, umiliţi de către aceştia. Aceste
stereotipuri se adâncesc şi se amplifică în situ
aţia în care se ia în discuţie rolul celor două
comunităţi în istorie, deschizându-se obstacole
insurmontabile dialogului, acesta transfor
mându-se într-un dialog al surzilor.
III. Probleme ale comunităţii româneşti

1.

Problema cea mai gravă a comunităţii
româneşti din judeţul HARGHITA o reprezin
tă indiscutabil - PIERDEREA CONSTIINTEI
IDENTITĂŢII NAŢIONALE - pri� renu� ţa
rea la limbă şi la tradiţii.
Acceptarea ca singură situaţie viabilă - pen
tru supravieţuire - pierderea în rândul
maghiarimii este cel mai dramatic proces care
se înregistrează încet şi sigur şi astăzi - proces
pentru care clasa politică românească - în
ansamblul ei - ar trebui să-şi facă un "mea
culpa " în stilul nobililor luptători japonezi.
Amplificarea discriminalităţilor obiective
- derivate din statutul de minoritate numerică
- de lipsa unei politici coerente a guvernelor
care ne-au condus destinele în ce priveşte ges
tionarea zonei ca o zonă în care comunitatea
românească trebuie ajutată cel puţin atât cât
este ajutată de către Guvernul României orice
minoritate care trăieşte pe teritoriul ţării noas
tre, reprezintă o altă problemă gravă care ne
afectează. Este oare mult să inoportunăm pe
abilitaţii noştrii să ne trateze în mod egal cu
oricare altă minoritate? (Ziarul, reprezentare
parlamentară, vreţi să avem un singur partid ca
U.D.M.R.-ul, nu ar fi normal!).
Dispersia energiilor pozitive ale comu
nităţii româneşti pe obiective individuale ceea
ce conduce la existenţa în sine în locul exis
tenţei pentru sine.
Atomizarea idealurilor prin fiXarea unor
obiective mărunte, uşor de atins, care "să nu
deranjeze" , de cele mai multe ori idilic-sămă
nătoriste, care nu contribuie cu nimic la
îmbunătăţirea stării economice a membrilor
comunităţii noastre. Vine armata la câte-o săr
bătoare, punem
de steaguri, cântăm imnul

2.

50

3.

100

naţional, bem un şpriţ, facem un chef şi-i
punem la punct" pc ştim noi cine prin câteva
bancuri trăznct, dar situ aţia rămâne neschim

ungureşti - c drept al doilea stereot ip se aude
din ce în ce mai pu ţi n în ul ti mu l timp;
- românii care revin acum în zonă S\Jnt
coada promoţiilor, care nu şi-au găsit de lucru
in locurile lor de baştină şi nu pot fi parteneri
de dialog pentru elitele secuieşti;

"

-

baLil.

4. Sustmgcrea pwfesorilor şi a intelectua
lităţii tehnice româneşti şi declinarea oricăror
preocu pări privind in teresel e naţionale.
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5.

cel puţin egale cu cele ale celorlalte minorităţi
(conform Convenţiei - cadru a Consiliului
Europei privind protecţia minorităţilor).
Depunerea unui efort constant, susţinut
pentru mobilizarea tuturor românilor la ges
tionarea cu maximă răspundere a propriilor
şanse.
Organizarea coerentă a comunităţii
româneşti şi schimbarea tacticii organizaţiilor
nongu-vemamentale prin adoptarea unei atitu
dini ofensive menite să paralizeze orice excese
şi abuzuri comise împotriva vreunui român sau
a intereselor comunităţii.
Iniţierea şi promovarea unui dialog
permanent cu organizaţiile nonguvemamen
tale ale comunităţii maghiare, găsirea unor
obiective comune, conjugarea eforturilor la
realizarea acestora, contribuindu-se astfel la
contracararea politizării şi absolutizării dife
renţelor care asigură existenţa comodă a clasei
politice interesate de această stare de lucruri.
Aducerea cu promptitudine la cunoştinţa
organismelor internaţionale şi chiar sesizarea
acestora atunci când administraţia îşi permite
să încalce drepturi, libertăţi ori afirmarea
liberă a identităţii naţionale.
Gestionarea împreună a tuturor situaţiilor
de criză fără a permite imixtitudinea şi
denaturările unor terţi, iar mesajul care se
transmite către ţară prin mijloacele media să
poarte girul ambelor comunităţi.

Limitarea activităţii preoţilor numai strict
la programul liturgic şi neimplicarea în mobi
lizarea credincioşilor la schimbarea stării de
lucruri necorespunzătoare în care se complac.
Renunţarea la apostolatul pe care ar trebui să
I realizeze şi care derivă din definirea credinţei
noastre şi a bisericii ca biserică apostolească,
prin simbolul credinţei.
Nepriceperea şi neajutarea românului
pentru a acumula capital care
sa-1
poată
asigura confortul existenţial, ce i-ar permite să
umble cu fruntea sus.
Lipsa exerciţiului democratic care face ca
românul să nu ştie să ceară administraţiei să-i
satisfacă cerinţele existenţei normale, iar dacă
"'
aceasta nu o face să-i ceară socoteală.
8. Gestionarea defectuoasă, chiar neştiinţa
exploatării statutului de minoritate.
Ar mai fi multe alte probleme, dar numai
strict pentru a economisii timp o să vă prezint
cauza cauzelor: incapacitatea societăţii civile
româneşti de a gestiona drepturile şi libertăţile
oferite de legile proprii şi documentele inter
naţionele la care a aderat România ..
Se naşte firesc întrebarea:

2.
3.

6.

7.

4.

5.

6.

IY. Ce-i de făcut?
1. Reconsiderarea statutului românilor în
zonele în care aceştia trăiesc în minoritate
numerică şi asigurarea unor drepturi şi libertăţi

Abstract

Majority and minority - European experience and local characteristics
The mosi serious problem of the Romanian community [rom the Harghita District is undoubtedly the consciousness of national
idenlity by giving up their language and traditions. In addition lo this, there are the amplifica/ion ofthe objective discriminations, aris
ing[rom the status of numerica/ minority, and the dispersa/ of the positive energies of the Romanian communilies on personal goals,
which leaci.s ro an exislence in itself ralher than an existence for oneself.
The inopacity oflhe Romanian civil society ro administer the rights and liberties offered by lhe inlemal laws and the internation
al documents which Romania adopted accounlS for the present-day state of the Romanian community [rom Harghita. The correcl
administra/ion of these natural rights and liber/ies would fundamenlally change the relations, the contents, the roles and the tone of
the inlerelhnic dialoque.
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