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Consiliului Mondial Român a trimis vineri, 17 mai, o scrisoare deschisă către președintele
României, Klaus Iohannis, către Prim Ministru, Viorica Dăncilă,Președintelui Senatului
României, Călin Popescu-Tăriceanu și Președintelui Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, prin
care își exprimă indignarea față de recentele evenimente de la Cimitirul Internațional al Eroilor
de la Valea Uzului, dar și față de "pasivitate vinovată a autorităților române a încurajat
atitudinea maghiarilor din Transilvania care a devenit din ce în ce mai agresivă" legat de
simbolurile naționale ale României și nu numai, transmite Romanian Global News.

Redăm integral textul scrisorii deschise:

"Domnule Președinte al României, Klaus Iohannis,

Doamnă Prim Ministru, Viorica Dăncilă,

Domnule Președinte al Senatului României, Călin Popescu-Tăriceanu, Domnule Președinte al
Camerei Deputaților, Liviu Dragnea,

În 2018 România aniversa 100 de ani de la Întregire, într-o quasi-apatie totală. Și tot în 2018,
reprezentanții de vârf ai UDMR declarau că maghiarii din România nu au de ce să aniverseze
pierderea de către Ungaria a unui teritoriu, dar, în același timp se angajau la pregătirea
centenarului Trianonului în 2020, manifestare puternic finanțată de guvernul de la Budapesta.

Zilele acestea, Senatorul UDMR Laszlo Attila a declarat că se dorește înființarea în Parlamentul
Europei a unui grup constituit pe criterii etnice al maghiarilor din afara Ungariei.

De asemenea, pot fi remarcate desele vizite în Transilvania ale primului ministru al Ungariei,
Viktor Orban, care apar tocmai în momente "fierbinți" care incită, practic, la nesupunerea
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populației maghiare.

Pe tot acest fond iredentist, nici președintele Iohannis, nici guvernul României, nici partidele
puterii sau opoziției nu au avut vreo reacție.

Această pasivitate vinovată a autorităților române a încurajat atitudinea maghiarilor din
Transilvania care a devenit din ce în ce mai agresivă, de la refuzul afișării simbolurilor naționale
ale României în zonele pe care le locuiesc, până la recenta profanare a mormintelor eroilor
români de la Cimitirul Internațional al Eroilor de la Valea Uzului - Harghita în care-și găsesc
liniștea cei care au murit pentru țările lor în primul și al doilea război mondial.

Acest cimitir al eroilor s-a dorit a fi o simbolică împăcare dincolo de moarte a tuturor
combatanților care în cele două războaie mondiale au fost dușmani sacrificându-și viața pentru
patriile lor.

Și tocmai în acest loc al păcii și împăcării, extremiștii maghiari, nu numai că au profanat
simboluri ale eroismului românilor, dar au și comis acte de violență împotriva unui grup de
câțiva români care împreună cu George Simion au venit să constate acest act oribil care se
numește "hate crime", adică "crimă din/de ură" pe criterii etnice.

Desigur că se va investiga acest caz, iar răspunsul va trebui să constituie un exemplu puternic
pentru ca pe viitor să nu mai existe astfel de provocări.

Dar afară de latura legală, considerăm că este absolut necesară și o reacție politică pe măsură,
care să reprezinte o lecție de unitate națională față de încercările la care este supusă națiunea
română.

În principiu, este vorba de o declarație comună de principiu a tuturor partidelor din arcul
guvernamental și din opoziție, la care să adere și Președintele României.
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Măcar în acest sens, este demn de urmat exemplul maghiarilor care dincolo de orice alte
interese vor încerca să se prezinte ca o singură forță unită în Parlamentul Europei pentru a-și
promova interesele naționale.

România și românii au nevoie de reconciliere, pentru a putea face față tuturor provocărilor
externe la care este și va fi supusă.

Cu deosebită considerație,

PREȘEDINTE CMR MIRCEA POPESCU"

3/3

