
 

 

A múltban élve kockáztatjuk a jövőnket 
 
A mi centenáriumunk – Fiatalok egy multikulturális Romániáért címmel kétnapos konferencia zajlott 
szeptember 13-15. között Sepsiszentgyörgyön, a Magyar Ifjúsági Értekezlet (MIÉRT), a Romániai 
Ifjúsági Tanács (Consiliul Tineretului din România – CTR) és az Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala 
közös együttműködése révén.  
 
Több mint 50 romániai ifjúsági szervezet vezetői számára adott lehetőséget a párbeszédre és a 
kommunikációra ez a hétvége, ahol elsősorban igyekeztek jobban megérteni az ország etnikai 
kisebbségeinek helyzetét, így, az ország egyesülése után 100 évvel. A konferencián kiemelt témák 
voltak a 100 év, 100 kérdés - az egyesülés századik évfordulójának realitása; Public enemies - a nemzeti 
kisebbségek jogai és miért van szükség rájuk; A nemzeti kisebbségek képviselete az Európai Unióban; 
Székelyföld: mítosz és a valóság között valamint Miért kell másképp gondolkodnunk? Az ifjúsági 
szervezetek felelősséget kell vállaljanak a román társadalom etnikumközi kapcsolataiért. 
 
Az előadásokon és vitákon olyan vendégek vettek részt, mint Kelemen Hunor (az RMDSZ 
elnöke),Tamás Sándor (Kovászna megyei tanács elnöke), Antal Árpád (Sepsiszentgyörgy 
polgármestere), Adrian Szelmenczi (Active Watch),Cătălina Olteanu ( Agenția Împreună- koordinátor), 
Laczikó Enikő (államtitkár, Etnikumközi Kapcsolatok Hivatala - Románia kormánya), Grüman Róbert - 
(alelnök, Kovászna megyei tanács; az Európai Tanács Helyi és Regionális Önkormányzatok 
Kongresszusának bizottságának elnöke), Vincze Loránt (EP képviselő, FUEN elnök), Szász Attila 
(újságíró, Marosvásárhelyi Rádió), Adrian Măniuțiu (vállalkozó, az M360 alapítója), Novák Csaba 
Zoltán (történész, az RMDSZ szenátora) illetve  Marius Deaconu (igazgató, Romániai Ifjúsági Tanács). 
 
A résztvevők külön értékelték, hogy a szekció ülések rendkívül releváns témákat jártak körül, és úgy 
gondolják, hogy ez egy olyan esemény, amelyet évente legalább egyszer meg kell ismételni. Fontos 
fenntartani ugyanis az etnikumközi együttműködést, illetve foglalkozni kell az etnikai kisebbségek 
sajátosságaival, amelyek a  szervezeteik tevékenységei által mutatkoznak. A konferencia során olyan 
közéleti kérdéseket is körbe jártak, amelyek kifejezetten érdeklik a mi generációnkat: az oktatással és 
demográfiával szembeni politikával, amelynek fejlesztése érdekében a jövőben kiemelt szempont kell 
legyen az összefogás .  
 
"Fontos, hogy a romániai ifjúsági szervezetek vezetői meghallgassák és megértsék az etnikai 
kisebbségek perspektíváját abban, hogy hazánk milyen mértékben reagál igényeikre és törekvéseikre. 
Meggyőződésünk, hogy meg kell tanulnunk egy családként élni, ahol közös érdekeink vannak, ahol 
együtt dolgozhatunk, ahol egymás értékeit meg tudjuk becsülni. Még ha  sok szempontból más 
szemléletet képviselünk is, mi szeretnénk, hogy Románia valóban otthona legyen mind a többség, mind 
a kisebbség számára. Ez a konferencia fontos előrelépés volt egyfajta elkötelezettség szempontjából ”-  
nyilatkozta Mihai Dragoș, a Román Ifjúsági Tanács elnöke. 
 
"Megtiszteltetés volt, hogy a MIÉRT házigazdája lehetett ennek az eseménynek. Meggyőződésem, 
hogy ez a konferencia fontos első lépés egy híd felépítésében a különböző etnikai közösségek között 
Romániában, és ifjúsági szervezetek vezetőiként kötelességünk megakadályozni, hogy a negatív 
sztereotípiák befolyásolják az ország különböző szögleteiből származó fiatalok kapcsolatát. Ezen a 
hétvégén az ország különböző részeiről érkező ifjúsági szervezetek vezetői megismerhették Székelyföld 
valóságát, láthatták, hogy lehet kenyeret venni románul és hogy nem zavar senkit, ha a román zászló 
mellett ott lobog a Székely zászló is. Szilárd meggyőződésem, hogy az ilyen programok felkarolása 



 

 

hozzájárul a fiatalok mentalitásának pozitív változásához hazánk etnikai kérdéseivel kapcsolatban” - 
nyilatkozta Oltean Csongor, a MIÉRT elnöke. 
 


