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The Honorable Olli REHN 
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European Commission 
Rue de la Loi 200 
1049 Bruxelles 
Belgium 

 



 
 

Dear Commissioner Rehn, 
Dear Director Leigh, 
 According to recent reports, it is your belief that the situation of 
Hungarians living in Romania is completely satisfactory, that the human and 
minority rights abuses facing the Hungarian community are basically resolved. I 
am working with Romania and Romanian issues and human rights abuses in 
Romania since 1997 almost constantly, and can assure you that this belief that 
the hungarian minority rights and the situation of Hungarians in Romania is 
satisfactory, is inaccurate and misguided. The following are major deficiencies I 
find discriminatory and unacceptable: 
-- Failure to return illegally confiscated church and community 
properties 
-- Absence of cultural autonomy 
-- Refusal to address the Hungarian Székelyland's aspirations for 
territorial autonomy 
-- Limitations on the possibility to study in the Hungarian language in 
the public school system; prohibition on teaching Geography and Romanian 
History in the native tongue; denial of  minority-language entrance examinations 
-- Obstructing native language rights for the Csángó Hungarians 
-- Inadequate possibilities to pursue studies in the Hungarian language 
at the university level 
-- Refusal to restore the publicly-funded Hungarian university 
-- Discrimination against institutions providing Hungarian-language 
instruction and against denominational schools 
-- Discrimination against minority churches 
-- Arbitrary re-districting into development regions to ignore natural 
evolution of regions throughout history 
-- Failure to implement in practice bilingualism in Hungarian-inhabited 
communities 
-- Inadequate funding for regions inhabited by Hungarians 
 
 We respectfully request that you highlight the importance of 
resolving these longstanding deficiencies as Romania prepares for accession to 
the European Union. 
 
Very truly yours, 
 
Kormos László  
 
webeditor of Hungarian Swedish Online Resources 
http://www.hunsor.se 
HUNSOR - "Una eademque libertas" 
 
 
 



 
::::::::::::::::::::: 
On Hungarian 
:::::::::::::::::::::::::: 
 
 
Olli REHN, Bõvítési Biztosnak és      
Michael LEIGH, Bõvítési Igazgatónak    
 
Rue de la Loi 200 
1049 Brüsszel, Belgium 
 
Tisztelt Biztos Úr,  
Tisztelt Igazgató Úr, 
 
Értesüléseink szerint Ön úgy értékeli, hogy Romániában a magyarság helyzete 
minden szempontból teljesen kielegítõ. Én, aki Romániával és az ottani 
viszonyokkal foglakozom már sok éve át, tudom hogy ez nem igaz. Jelezni 
szeretném Önnek, hogy mely témákat tartom megoldatlannak, 
diszkriminatívnak, elfogadhatatlannak: 
 
- az egyházi és közösségi ingatlanok teljes visszaszolgáltatásának hiánya, 
- a kulturális (személyelvû) autonómia hiánya, 
- a Székelyföld területi autonómiájának hiánya, 
- a közoktatás megoldatlan kérdései: anyanyelvi szintû román nyelvvizsgák,  
Románia történelmének és földrajzának román nyelven való oktatása, 
- a csángó-magyarok anyanyelvhasználatának megakadályozása, 
- a magyar nyelvû egyetemi oktatás hátrányos helyzete, 
- az állami magyar egyetem hiánya, 
- a magyar nyelvû oktatási intézmények hátrányos megkülönböztetése, a 
felekezeti oktatás diszkriminálása, 
- a kisebbségi ergyházak diszkriminációja, 
 - a fejlesztési régiók kialakításánál semmibe veszik a történelmi régiók határait, 
- a magyarlakta vidékek tényleges kétnyelvûségének hiánya, 
- a magyarok által is lakott régiók hátrányos költségvetési helyzete. 
 
Tisztelettel kérjük, hogy a fennebb felsorolt problémák megoldását tartsa szem 
elõtt és hangsúlyozza Románia Európa Uniós integrációja során. 
 
Üdvözlettel, 
 
 
Kormos László  
 
a Magyar-Svéd Online Források fõszerkesztõje 
http://www.hunsor.se 
HUNSOR - "Una eademque libertas" 


