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Declaration regarding Romanian regionalisation and Székely autonomy 

The Association of National Hungarian Organisations in Western Europe 
(NYEOMSZSZ) follows the news regarding Romanian regionalisation with great 
concern. According to the published plans it seems unambiguous that the Romanian 
government’s aim is to absorb or break up the Székely lands of majority Hungarian 
population. 

The Székely lands in today’s Romania have been populated by the Székelys of 
Hungarian nationality since the Hungarian conquest and the foundation of the state. 
The Székelys are an indigenous nationality similar, for example, to the Danish 
minority in Germany. After 1920 Romania’s attempted homogenisation, the hardships 
of Nicolae Ceausescu’s communist dictatorship and the regime change of 1989 
Romanian discrimination against the Hungarian minority has still not ceased. Despite 
of this the Hungarian population in Transylvania is 19 %, in the three counties of the 
Székely lands more than 66 %. 

The recommendation Europe’s Regionalisation (No. 1811/2007) of the 
Parliamentarian General Meeting of the Council of Europe is clear: communities with 
strong identity exist in most member states and the good practice is to secure a 
special region and appropriate level of self-government to satisfy their demands. The 
planned reorganisation of the regions in Romania is seemingly without consideration 
of ethnic, cultural and geographical conditions. The aim of the reorganisation, 
although with different methods but still the same as that of the anti-Hungarian 
communist dictatorship is to destroy the identity of the Székely people , forcibly 
assimilate it into the majority society. 

Our conviction is that the future of Europe can only be secured by people and nations 
of equal rights who all have possibility to enforce their rights and self govern. The 
short term solution is to form a Székely region and secure its autonomy in the long 
term. 

The Association of National Hungarian Organisations in Western Europe 
(NYEOMSZSZ) passed the resolution at their AGM in Riga to express their solidarity 
with the demonstrations against the regional reorganisation in Romania and for the 
Székely autonomy. We plead with you and through you to the European Union and 
European Community not to abandon Europe’s biggest minority in their fight to 
secure their rightful demands. 



20130907 NYEOMSZSZ nyilatkozat - romániai regionalizáció - HU.docx 

 

www.nyeomszsz.org 

Nyilatkozat a romániai regionalizáció és a székely autonómia ügyében 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 
aggodalommal figyeli a romániai regionalizációval kapcsolatos híreket. A 
nyilvánosságra került tervek alapján egyértelm nek látszik, hogy a román kormány 
törekvése a tömbmagyar székelyföldi terület más régiókba történ  beolvasztása, 
illetve feldarabolása. 

A mai Románia területén található Székelyföld már a magyarok honfoglalása és 
államalapítása óta a magyar nemzetiség  székelyek által lakott terület. Az itt él  
székelység shonos nemzetiség, hasonlóan például a németországi dán 
kisebbséghez. A Románia részér l 1920 óta tartó homogenizációs kísérletek, a 
Nicolae Ceau escu-féle kommunista diktatúra megpróbáltatásai és az 1989-es 
rendszerváltás után sem sz nt meg a magyar kisebbség diszkriminálása. Ennek 
ellenére Erdély 19 százalékban, Székelyföld három megyéje pedig több mint 66 
százalékban még ma is magyar nemzetiség . 

Az Európa Tanács Parlamenti Közgy lése Európa regionalizációja cím , 1811/2007-
es ajánlása világosan fogalmaz: a legtöbb tagállamban léteznek er s identitással 
rendelkez  közösségek, amelyek követeléseinek biztosítása érdekében a külön régió 
és a megfelel  szint  önkormányzatiság létrehozása jó és követend  út. A tervezett 
romániai régióátszervezés ezzel szemben láthatóan nincs tekintettel az etnikai, 
kulturális és földrajzi viszonyokra. Az átalakítás célja más módszerekkel, de 
nyilvánvalóan ugyanaz, mint ami a magyarellenes kommunista diktatúrának volt: a 
székelység identitásának megsemmisítése, er szakos beolvasztása a többségi 
társadalomba. 

Meggy désünk, hogy a jöv beli Európát csak azonos jogokkal rendelkez  népek, 
nemzetek alkothatják, akik mindannyian lehet séget kaphatnak érdekeik 
érvényesítésére, az önrendelkezés biztosítására. A megoldás rövid távon 
Székelyföld önálló régióként való meghatározásában, hosszú távon pedig 
autonómiájában van. 

A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) rigai 
közgy lésén határozatba foglalta, hogy szolidáris a romániai régióátszervezés ellen 
és a székely autonómia mellett tüntet kkel. Arra kérjük Önökön keresztül az Európai 
Uniót és a közösségek Európáját, hogy ne hagyja magára Európa legnagyobb 
nemzeti kisebbségét jogos követeléseinek kivívásában. 


