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Adoptarea, cu unanimitate de voturi, de către Congresul UDMR, ce a avut loc în zilele de 22 și
23 februarie a.c., la Cluj-Napoca, a steagului roşu, alb şi verde ca simbol naţional propriu al
comunităţii maghiare din România, alături de steagul Ţinutului Secuiesc, de imnul Ungariei şi de
imnul Ţinutului Secuiesc, reprezintă o încălcare flagrantă a Constituției României, scrie www.d
antanasa.ro
, preluat de Romanian Global News.

Vezi și IMPLICAȚIILE deciziei UDMR în privința simbolurilor naționale ale maghiarilor din
România. UDMR, subordonată total Ungariei

Această decizie a fost de altfel singura decizie adoptată de Congresul UDMR de la Cluj-Napoca
din 22 și 23 februarie a.c. care a fost promovată pe pagina de internet a formațiunii maghiare.

Decizia UDMR este în fapt o manevră prin care UDMR, în timp ce servește intereselor Ungariei,
forțează mâna Bucureștiului pentru a permite arborarea steagului secuiesc și a drapelului
Ungariei pe instituțiile publice ale statului român din zonele controlate politic și administrativ de
UDMR.

Este deja de notorietate faptul că pe zeci de primării din România flutură steagul secuiesc. În
foarte multe primării și în consiliile județene controlate de UDMR, drapelul Ungariei și steagul
secuiesc stau arborate pe fațada instituțiilor sau în incinta lor.
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În ultimii ani au existat zeci de procese pierdute de primarii UDMR sau PCM prin care aceștia
au fost obligați de instanțe să înlăture aceste simboluri monoetnice de pe instituțiile publice ale
statului român și, în unele cazuri, să arboreze drapelul României și să amplaseze stema
României pe primării (un exemplu aici).

Decizia UDMR în privința simbolurilor naționale ale comunității maghiare din România are rolul
de a justifica viitoarele procese pe care UDMR le va deschide împotriva României la Curtea
Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) dacă România nu va face pe placul UDMR în
privința arborării simbolurilor naționale pe clădiri publice și în spații publice. Imediat ce România
va impune litera Constituției și va bloca arborarea drapelului Ungariei și a steagului secuiesc pe
clădiri publice UDMR va putea argumente în fața CEDO faptul că maghiarii din România nu
sunt lăsați să-și exprime identitatea etnică în spațiul public. Dacă nu va argumenta ferm poziția
sa, România riscă să fie condamnată la CEDO pentru că nu permite arborarea drapelului
Ungariei pe instituțiile publice ale statului român. Ceea ce evident ar fi culmea!

Spre exemplu, în martie 2018 întreaga societate românească a fost șocată de gestul primarului
UDMR din Sfântu Gheorghe, Antal Arpad, care a arborat zeci de drapele ale Ungariei pe
străzile din Sfântu Gheorghe. Era pentru prima dată după decembrie 1989 când conducerea
Primăriei Sfântu Gheorghe, controlată perpetuu de UDMR, apela la o astfel de recuzită pe 15
martie. Evident, gestul a fost unul menit să-i insulte pe românii din oraș și din țară, fiind vorba
de anul Centenarului Mari Uniri.

Ulterior, anul acesta, în urma unei sesizări la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării
a Asociației Civice pentru Demnitate în Europa (ADEC), primarul UDMR din Sfântu Gheorghe,
Antal Arpad, justifică gestul său prin faptul că în cauză nu este vorba despre drapelul Ungariei
ci, atenție!, drapelul întregii națiuni maghiare. Simbolul roșu, alb și verde a fost arborat pe
străzile din Sfântu Gheorghe „ca o modalitate de exprimare a identității etnice a comunității
maghiare".

UDMR mizează deci pe faptul că o măsură coercitivă împotriva celor care arborează acest
simbol pe clădiri publice sau în spațiul public va duce automat la o sancționare a României la
CEDO pe motiv că nu le permite maghiarilor din România să-și manifeste identitatea etnică.

Pentru a justifica arborarea drapelului Ungariei, Budapesta a inventat drapelul civic, cel al
întregii națiuni maghiare, în culorile roșu, alb și verde dar fără stemă. Acest drapel civic poate fi
arborat, în viziunea Ungariei și a UDMR, pe clădiri și în spațiul public pentru că nu este drapelul
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oficial al Republicii Ungaria. În realitate, această ipoteză reprezintă o încercare ridicolă de a
justifica arborarea drapelului Ungariei pe teritoriul României oricând și oriunde. Iar decizia
UDMR de la Congresul UDMR încearcă să justifice arborarea acestui simbol pe clădirile statului
român.

În realitate, simbolul roșu, alb și verde adoptat de Congresul UDMR ca simbol național al
maghiarilor din România este drapelul oficial de stat al Republicii Ungaria. Acest lucru este
confirmat de faptul că același simbol căruia UDMR i-a jurat credință se regăsește arborat pe
zeci de instituții publice din Ungaria.
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