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Zárónyilatkozat 
 

Az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács megalakulásának ötéves évfordulója alkalmából 
rendezett jubileumi plenáris ülésen a hagyományos erdélyi kisrégiók és székely székek 
képviseletében összesereglett küldöttek, megvonva  a Tanács eddigi tevékenységének mérlegét és 
elemezve szervezeti megújításának módozatait, kimondják a következőket: 

1. A közösségi autonómiákról  

Az alapítók szándékával összhangban, az EMNT a közösségi autonómiák különböző – területi 
és személyi elvű – formáinak törvény általi szavatolásában és kiépítésében látja az erdélyi 
magyar nemzeti közösség szülőföldjén való megmaradásának és gyarapodásának közjogi és 
társadalomszervezési garanciáját, ezért továbbra is fő feladatának tekinti az erre irányuló 
közösségi akarat megjelenítését, közvetítését és a belső önrendelkezés elvén alapuló közösségi 
autonómia különböző formáinak egységes és összehangolt képviseletét. 

2. A kárpát-medencei összmagyar összefogásról 

Az EMNT fontosnak tartja a Kárpát-medence magyar közösségeinek közös fellépését 
autonómia-törekvéseik érvényesítéséért, szorgalmazza az összehangolt cselekvést a Kárpát-
Medencei Magyar Autonómia Tanács keretében, és cselekvő részt vállal a kérdés 
nemzetköziesítésében, a biztonságpolitikai szempontokra is figyelő, az erőszak helyett a békés, 
a demokrácia és a jogállamiság eszközeivel elő magyar modell meghonosításában a közép-
európai régióban. 

3. A Székely Nemzeti Tanács kezdeményezte autonómia-referendumról 

Az EMNT kiemelt fontosságúnak ítéli a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett helyi 
népszavazásokat a Székelyföld területi autonómiájának előmozdítására. Támogatásáról 
biztosítja a székelyföldi települések önkormányzatait a népszavazásokat kiíró döntéseikben, és 
szolidaritást vállal mindazokkal, akiket bárminémű retorzió ér az autonómia ügye melletti 
kiállásuk miatt. 

4. A román-magyar alapszerződésről 

Összhangban az SZNT legutóbbi, a Románia és Magyarország közötti alapszerződés 
felülvizsgálatát szorgalmazó határozatával, az EMNT kéri az alapszerződés - az Európa Tanács 
Parlamenti Közgyűlése 1201. számú ajánlásának számunkra negatív értelmezésére utaló - 
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záradékának törlését, amely hivatkozási alapul szolgál autonómia-törekvéseink 
visszautasítására. 

5. A romániai parlamenti választásokról 

A küszöbön álló parlamenti választásokon az EMNT támogatásáról biztosítja mindazon magyar 
– az RMDSZ színeiben vagy függetlenként induló – jelölteket, akik bizonyították az autonómia 
ügye iránti elkötelezettségüket. A Tanács sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy vezetői következetes 
közvetítői erőfeszítései ellenére a magyar választók nem a választási összefogással, hanem a 
kirekesztéssel és az ellenségkép-kereséssel kénytelenek szembesülni. Ugyanakkor elutasítja a 
választási kampányt uraló „hazugságbeszédet”, amely inkább távolmaradásra, mint részvételre 
serkenti közösségünk tagjait. 

6. Az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórumról 

Az EMNT ismételten sürgeti az Erdélyi Magyar Egyeztető Fórum létrehozását, annak 
intézményesítését és ennek keretében az érdemi tárgyalások mielőbbi elkezdését az autonómia-
törekvések közös képviseletéről a többszólamúság és a munkamegosztás alapján, továbbá a civil 
társadalom fejlődését elősegítő források felhasználásáról és végül, de nem utolsó sorban, az 
erdélyi magyar politikai rendszerváltás programjáról. 

7. Az állami magyar egyetemről 

Az EMNT támogatja a Bolyai Kezdeményező Bizottságnak az állami magyar egyetem 
létrehozását célzó törekvéseit és ennek támogatására szólítja fel az ebben illetékes 
szerveződéseket és tisztségviselőket. Ezzel együtt államközi megállapodást szorgalmaz 
Románia és Magyarország között a Sapientia-EMTE és a PKE közös – paritásos – költségvetési 
támogatásáról. 

8. A történelmi egyházaink szerepvállalásáról 

Elismerve és fontosnak tartva történelmi egyházaink nemzetmegtartó szerepét, a Márton Áron 
nevével fémjelzett örökség szellemében az EMNT továbbra is számít az egyházak közéleti 
szerepvállalására és az autonómia ügye melletti kiállására. 

9. A veszélyeztetett magyar közösségekről 

Ez irányú határozataival összhangban, az EMNT együttérzését fejezi ki mindazon – a 
történelem XX. századi viszontagságai következtében ma Szlovákiában, Szerbiában és 
Ukrajnában élő – magyar közösségek iránt, akik szülőföldjükhöz és közösségi 
önazonosságukhoz való ragaszkodásuk miatt vannak veszélyeztetett helyzetben. Ezzel 
összhangban Autonómia-Tanácsunk cselekvő szolidaritást vállal Közép-Kelet-Európa és a 
Balkán mindazon népcsoportjaival, akik megkérdőjelezett identitásuk elismeréséért harcolnak. 

Végül, de nem utolsó sorban 

10. Tőkés László EP-képviselő mandátumáról 

az EMNT plenáris ülése megerősíti elnöke, Tőkés László EP-képviselő mandátumát az erdélyi 
magyar közösségi autonómiatörekvések egységes és összehangolt képviseletére az európai és 
nemzetközi fórumokon, és ezen képviseleti munkájának további támogatására kéri az erdélyi 
magyar társadalom intézményeit és képviselőit. 

Elfogadta az EMNT plenáris ülése 
Kolozsváron, 2008. november 15-én 


