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comună a guvernelor român şi ungar

Relaţiile româno-ungare în perspectiva integrării

în structurile europene şi euroatlantice

- REZUMAT -

Mediul politic european a trăit transformări dramatice după prăbuşirea comunismului,

reconstrucţia europeană şi extinderea spaţiului său de valori şi principii spre zona din spatele

„cortinei de fier” devenind unul dintre cele mai importante repere ale lumii de azi.

Astfel, se remarcă faptul că schimbarea politicii URSS, în urma venirii la putere a

comuniştilor sovietici conduşi de Mihail S. Gorbaciov, prin declanşarea acţiunilor perestroika

(restructurare) şi glasnost (transparenţă), a determinat sfârşitul regimurilor comuniste din Europa

Centrală. Totodată, promovarea unei deschideri mai mari spre Occident a determinat o accelerare

a procesului de erodare a structurilor comuniste, atât sub presiunea internă, exercitată din rândul

propriilor partide, cât şi a societăţii civile.

În acest context, căderea regimurilor comuniste a devenit iminentă, primind

caracteristicile unui joc de tip „domino”, începând cu schimbările din Ungaria (februarie 1989),

continuând cu alegerile libere din Polonia (iunie 1989), dărâmarea Zidului Berlinului în RDG
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(octombrie 1989), schimbările la vârf din Bulgaria, „revoluţia de catifea” din Cehoslovacia

(noiembrie 1989) şi terminând cu sângeroasa revoluţie din România (decembrie 1989).

Ca o reacţie a prăbuşirii sistemelor ideologice totalitare, democraţia a penetrat în regiuni

caracterizate de un grad înalt de diversitate etnoculturală, regiuni în care stabilitatea a fost

asigurată până recent prin metode de tip dictatorial. În aceste societăţi, care şi-au redobândit

independenţa, tranziţia spre democraţie a întâmpinat numeroase obstacole, multe dintre acestea

fiind de natură etnică, lingvistică sau culturală. În acest context, se poate vorbi despre un decalaj

sensibil între unele state din Europa Centrală şi de Est, caracterizate de un grad mai redus de

diversitate culturală, lingvistică, şi celelalte ţări din regiune, în care diversitatea este accentuată,

funcţionând uneori ca o frână în calea democratizării şi menţinând totodată focare ale instabilităţii

regionale.

Sfârşitul conflictului Est-Vest a adus o nouă serie de probleme deschise privind natura şi

rolul comunităţilor umane, al statelor independente, al manifestărilor „vechilor” mari puteri în

cadrul cărora se cere urmărită evoluţia fostelor ţări socialiste, faţă de care statele occidentale

adoptă atitudini diferenţiate (unele primite în N.A.T.O., altele în Uniunea Europeană - UE, iar

altele ignorate)1.

Totodată, la începutul anilor ’90, discuţiile din mediile diplomatice şi academice în

legătură cu Europa Centrală au fost legate şi de problema securităţii în Europa, în special de

temerile provocate de conflictele din spaţiul iugoslav şi de disputele ceho-slovace, context în care

au apărut o serie de evaluări istorice şi politice asupra solidităţii construcţiei europene aşa cum a

rezultat aceasta în urma sistemului Tratatelor de Pace de la Paris (1919-1920).

Tratatele de Pace de la Paris au pus bazele unei noi organizări a Europei Centrale. Tratatul

de la Versailles, semnat la 28 iunie 1919 între aliaţi şi Germania, stabilea pierderea Sileziei

Orientale şi a zonei Breslau (Poznan) în favoarea Poloniei şi crearea unui coridor polonez spre

Marea Baltică, ce includea şi oraşul liber Danzig (Gdansk). Tratatul de la Saint-Germaine, cu

Austria, semnat la 10 septembrie 1919, prevedea alipirea Bucovinei la România, pierderea

Boemiei în favoarea noului stat cehoslovac, a sudului Poloniei, a Carniolei (Slovenia) în favoarea

Serbiei şi a Tirolului de Sud în favoarea Italiei. De asemenea, era interzisă unirea Austriei cu

1 Zăpârţan, Liviu-Petru – Poziţia Uniunii Europene în relaţiile internaţionale, în Pop, Flore şi Gherghina, Sergiu
(coord.) – Provocarea Europeană. Proceduri şi implicaţii ale aderării României, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2007, p. 80;
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Germania (Anschluss). O problemă foarte importantă a fost şi semnarea tratatului minorităţilor,

care, iniţial acorda protecţia marilor puteri pentru acestea. La presiunile României şi ale altor

state învingătoare, tratatul a fost modificat pentru a prevedea drepturi şi libertăţi egale în cadrul

statelor respective. Astfel era respectată suveranitatea naţională şi existau condiţiile unei

securităţi colective prin stingerea diferendelor etnice2.

În acest context internaţional, apare conceptul american de Europa Centrală, concept care

desenează o reprezentare geopolitică care are mai multe aripi: Europa Centrală de Sud (Slovenia,

Croaţia, România, Bulgaria), Europa Centrală de Mijloc (Cehia, Slovacia, Ungaria, Polonia),

Europa Centrală de Nord (statele baltice)3. Această formă a Europei Centrale de la Marea Baltică

la Adriatica şi Marea Neagră era menită a da un semnal că SUA doresc cooperarea în zonă,

neexcluzând ab initio niciun stat de la integrarea în NATO. Dar, din modul în care era prezentat

conceptul american, al unuia dintre cei mai importanţi specialişti/diplomaţi utilizaţi de

Washington în Europa Centrală şi Balcani, se inducea ideea unei etapizări a înglobării regiunii în

NATO. Mai întâi partea centrală, ulterior şi flancurile. După cum se ştie, Europa Centrală de

Mijloc a fost acoperită de umbrela de securitate euro-atlantică încă de la Madrid (1997), iar

flancurile în urma summit-ului de la Praga (2002).

De asemenea, se dezvoltă conceptul francez de „Europa Centrală şi de Est”4, moştenitor al

concepţiei interbelice de „cordon sanitar”, ceea ce implica includerea tuturor statelor dintre

frontiera orientală a UE şi Rusia în această regiune vastă. Conceptul se va dezvolta, ulterior,

pentru a justifica extinderea spre est a UE, iar în prezent se manifestă sub forma Politicii

Europene de Vecinătate, privind relaţiile cu Ucraina, Belarus şi Republica Moldova.

Dinamica conflictelor etnopolitice, numărul relativ mare al mişcărilor secesioniste,

revendicările autonomiste, exemplele de devoluţie sau tensiunile existente între comunităţile care

vorbesc limbi diferite ne demonstrează că sistemul de garantare a drepturilor universale ale

2 Titulescu, Nicolae - Politica externă a României – 1937, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1994, pp. 265-277;
3 Holbrooke, Richard - America, a European Power, în Foreign Affairs, Vol. 74, Number 2, March/April 1995,
pp.38-51;
4 Chereji, Cristian-Radu - The Meaning of Central Europe in the 90s, în Vasile Puşcaş (editor) - Central Europe
since 1989, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p. 20;
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omului nu este suficient pentru a oferi sentimentul securităţii colective de care minorităţile etnice

şi culturale au nevoie5.

Comunitatea internaţională a încercat să reacţioneze la aceste probleme prin elaborarea şi

impunerea unor standarde de comportament statal care aveau menirea să completeze sistemul

existent al protejării drepturilor omului. În 1991, Conferinţa pentru Securitate şi Cooperare în

Europa6 a elaborat o declaraţie despre nevoia de protejare a drepturilor minorităţilor naţionale, iar

în 1993 a fost înfiinţată instituţia Înaltului Comisariat pentru Minorităţile Naţionale. În anul 1992

a fost rândul Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) să semneze o declaraţie privind drepturile

membrilor aparţinând minorităţilor naţionale sau etnice, religioase sau lingvistice, iar Consiliul

Europei7 a elaborat Charta Europeană a Limbilor Minoritare şi Regionale, prezentată spre aderare

statelor membre la finele aceluiaşi an. Tot sub egida Consiliului Europei, a fost adoptată în 1994,

de către Consiliul de Miniştri, Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale (act

esenţial pentru gestionarea relaţiilor dintre majoritate şi minoritate), care a fost oferită pentru

aderare statelor membre în 1995. În Convenţia Cadru pentru Protecţia Minorităţilor Naţionale se

menţionează faptul că aceasta face parte integrantă din protecţia internaţională a drepturilor

omului şi ca atare constituie un domeniu al cooperării internaţionale, iar părţile contractante îşi

asumă promovarea condiţiilor ca persoanele aparţinând minorităţilor naţionale să-şi conserve şi

să-şi dezvolte trăsăturile culturale, elementele esenţiale ale identităţii proprii, cum sunt religia,

tradiţiile, patrimoniul cultural, abţinându-se de la orice politică sau practică prin care aceste

persoane să fie asimilate contra voinţei lor; acele persoane au dreptul la libertatea de expresie (de

opinie, de comunicare în limba proprie, fără considerarea frontierelor şi fără amestecul

autorităţilor publice, conform art. 9); părţile contractante se vor abţine de la măsuri care să

modifice proporţiile populaţiei pe o arie geografică în care trăiesc minorităţi, în scopul atingerii

drepturilor şi libertăţilor lor8.

5 Salat, Levente - Multiculturalismul liberal: bazele normative ale existenţei minoritare autentice, Editura Polirom,
Iaşi, 2001;
6 În prezent Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa – OSCE;
7 Într-o perioadă în care Uniunea Europeană nu avea criterii de monitorizare a proceselor de democratizare (până la
Tratatul de la Amsterdam din 1997), Consiliul Europei a reprezentat o instituţie suficient de prestigioasă încât
apartenţa la aceasta să însemne şi o garanţie a parcursului democratic al statelor recent ieşite din totalitarism;
8 Zăpârţan, Liviu-Petru – Relaţiile Internaţionale, Editura Studia, Cluj-Napoca, 2001, pag. 232;
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După căderea comunismului, relaţiile dintre România şi Ungaria au evoluat cu precădere

sub influenţa unor considerente de ordin geopolitic, în funcţie de convergenţa unor interese

comune. Iar aceste considerente au fost percepute în decursul ultimilor ani în mod diferit de o

parte sau de alta, din diverse perspective.

Prezenţa diversităţii etnoculturale în România este o realitate ce nu poate fi ignorată. În

România există o minoritate etnică maghiară (cca.7% din totalul populaţiei) în unele localităţi din

Transilvania reprezentând peste 50% din totalul populaţiei9 sau chiar 90% .

Trecutul istoric al României, caracterizat de numeroase conflicte, de multe ori extrem de

sângeroase, este strâns legat de relaţiile dintre populaţia majoritară şi minoritatea etnică

maghiară, precum şi de relaţiile pe care România le-a stabilit de-a lungul timpului cu vecinii săi,

în special cu Ungaria10.

Problema relaţiilor româno-ungare a fost, este şi probabil va fi, o problemă foarte

importantă atât pentru pacea în regiunea Europei Centrale, cât şi pentru securitatea din Europa.

De-a lungul secolelor au existat numeroase exemple de cooperare şi conflict între cele

două popoare.

Istoria relaţiilor româno-ungare în secolul XX dovedeşte că problemele prezentului şi ale

viitorului nu pot fi soluţionate prin amplificarea conflictelor.

Actualul context internaţional, caracterizat de lupta statelor pentru a evita conflicte de

natură etnică şi-a pus amprenta şi asupra relaţiilor bilaterale dintre România şi Ungaria,

soluţionarea diferendelor existente între aceste două ţări fiind o condiţie esenţială a existenţei lor

în cadrul structurilor europene şi euro-atlantice.

România şi Ungaria au dovedit în ultimii ani că sunt conştiente de nevoia unei coexistenţe

paşnice în acest spaţiu aflat la marginea Europei şi care a fost secole în şir un izvor de conflicte

armate. De asemenea, cele două state au arătat că sunt conştiente de vocaţia lor europeană şi de

apartenenţa lor de drept la această civilizaţie.

9 Maghiarii din România reprezintă una dintre cele mai numeroase minorităţi etnice din Europa. Conform datelor
oficiale ale recensământului din 2002, 1.431.807 persoane, 6,6% din populaţia României, s-au declarat a fi de etnie
maghiară;
10 Ungaria a avut, de asemenea un trecut plin de conflicte de acest gen;
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Concluzii privind

„relaţiile româno-ungare în perspectiva integrării

în structurile europene şi euroatlantice”

Relaţiile româno-ungare s-au aflat întotdeauna într-un raport de subordonare directă faţă

de Tratatul de la Trianon din 1920, ale cărui prevederi au îngreunat raporturile dintre cele două

ţări. De asemenea, raporturile au fost dominate de „problema Transilvaniei” ca obiect de dispută

cu privire la apartenenţa acestui spaţiu la Ungaria sau România, precum şi de situaţia populaţiei

maghiare din România.

După semnarea Tratatului de la Trianon, o parte a populaţiei de etnie maghiară a rămas în

afara Ungariei ceea ce a dus la definirea unei noi componente în politica internă şi externă a

statului vecin şi anume protecţia minorităţii maghiare din afara graniţelor Ungariei, mai ales că

există minorităţi maghiare relativ semnificative numeric în toate cele şapte state cu care Ungaria

are graniţă.

În 1920, Tratatul de la Trianon prevedea alipirea Transilvaniei, a Partiumului şi a unei părţi a

Banatului la România. Pe lângă români şi saşi, în jur de 1,3 milioane maghiari trăiau în teritoriul nou

format, în suprafaţă de 102.200 km2. Mai mult, tratatului i-a fost anexată o convenţie a naţionalităţilor,

semnată la Paris în 1919, pentru a stabiliza situaţia atât de multor naţionalităţi. Articolul 11 al convenţiei

menţiona că România era de acord ca secuii şi saşii din Transilvania să aibă autonomie în probleme de

învăţământ şi religie, sub control de stat, dar convenţia nu a fost ratificată.

Totuşi, având în vedere numărul maghiarilor din România, aproximativ 1,4 milioane de

persoane, nici una dintre relaţiile bilaterale ale Ungariei de la sfârşitul anilor ’80 şi începutul

anilor ’90 nu a atras atenţia în plan internaţional aşa cum a făcut-o relaţia cu România. De

remarcat în ceea ce priveşte relaţiile de la de la sfârşitul anilor ’80 este faptul că, în baza politicii

sale vizând „protecţia maghiarilor de pretutindeni”, Ungaria a reuşit o serie de demersuri pe lângă
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organismele internaţionale, reuşind ca, în februarie 1989 să determine Comisia ONU pentru

Drepturile Omului de la Geneva să adopte o rezoluţie prin care erau condamnate abuzurile în

ceea ce priveşte încălcarea de către România a drepturilor omului.

Nu intenţionăm aici să reluăm aspectele prezentate de-a lungul lucrării, mai ales că o serie

de concluzii şi observaţii au fost propuse la finalul unora dintre capitole, dar totuşi se impune să

rezumăm analitic principalele aspecte privind etapele parcurse de România şi Ungaria în ceea ce

priveşte (re)stabilirea unui cadru favorabil al relaţiilor bilaterale.

Astfel, având în vedere trecutul istoric al celor două state, precum şi „umbra Trianonului”

care s-a aflat (şi încă se află) în centrul relaţiilor bilaterale, încercăm totuşi să distingem câteva

etape în relaţiile româno-ungare, în perioada de după 1989. Trebuie să facem o distincţie clară,

pentru Ungaria Tratatul de la Trianon nu este un tratat, ci un „dictat”, în urma căreia Ungariei i-

au fost răpite teritorii care sunt considerate de drept ungare.

Prima etapă, respectiv „etapa de tranziţie” în planul relaţiilor bilaterale se referă la

perioada 1990-1996, când între cele două state au existat doar relaţii care au alternat perioadele

de optimism cu cele de îngrijorare puternică.

Astfel, deşi la începutul anilor ’90, în cadrul relaţiilor cu Ungaria exista un climat

optimist, consemnat în semnarea unor acorduri militare şi culturale (1990) şi a unui Acord „Open

Skies” (1991), existau o serie de îngrijorări în ceea ce priveşte ascensiunea formaţiunilor

naţionaliste româneşti, în speţă Vatra Românească.

În timp ce relaţiile României cu Ungaria erau tensionate, cooperarea militară era foarte bună. De

fapt, România a avut de două ori mai multe activităţi militare comune cu Ungaria, decât cu orice altă ţară

est europeană. Cooperarea militară dintre cele două ţări a fost relevată şi de tratatul de cooperare militară

încheiat cu ocazia vizitei ministrului Apărării Gheorghe Tinca, în 1994 la Budapesta, ocazie cu care

oficialul român a propus şi cooperarea în producţia de echipamente militare, burse reciproce pentru ofiţeri

şi consultări periodice la nivel de miniştri ai Apărării.

De asemenea, începutul anilor ’90 a fost marcat de tensiunile interetnice de la Cluj-

Napoca, dar mai ales de episodul violent din martie 1990 de la Târgu Mureş. Este de remarcat

faptul că evenimente de la Târgu Mureş, care au degenerat într-un conflict interetnic au atras şi

atenţia comunităţii internaţionale, România fiind somată în plan internaţional să acorde un respect

sporit minorităţilor naţionale.
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Totodată, relaţiile bilaterale au fost grevate şi de o incapacitate de a depăşi retorici

populiste, românii promovând o retorică intolerantă cu privire la drepturile minorităţilor

naţionale, iar ungurii o retorică revanşardă, marcată de „sindromul Trianon”.

Tratatul de la Trianon este principala axă în jurul căreia gravitează istoriografia relaţiilor dintre

cele două ţări, respectiv România şi Ungaria. În general, acest tratat este scos din contextul general al

sistemului de tratate de la Versailles (1919-1920), care a schimbat cu adevărat geografia politică a celei

mai disputate regiuni a Europei secolului XX – Europa Centrală şi de Sud-Est. Dacă studiile istorice

româneşti, jugoslave sau cehoslovace prezintă efectele pozitive ale Tratatului de a Trianon, istoriografia

ungară este departe de a accepta rolul său benefic, respectiv recunoaşterea Ungariei ca un stat naţional

independent şi suveran. Mai mult, un număr constant de studii ale cercetătorilor unguri în domeniul

Tratatului de la Trianon, privesc acest tratat dintr-o singură perspectivă: prevederile privind modificarea

graniţelor noilor entităţi politice care a dau dus la ruinarea Imperiului Austro-Ungar. Punctul de vedere

ungar prin care Tratatul de la Trianon a reprezentat o mare injustiţie pentru Ungaria, idee ce a fost

amplificată de istorici, precum şi în plan politic, a făcut ca interesele statelor Europei Centrale să nu poată

fi armonizate pentru o perioadă de 80 de ani, aspect menţionat, în cadrul simpozionului internaţional de la

Satu Mare din mai 1998 – „1918 – Sfârşitul şi începutul unei epoci” - de un analist al acestei perioade,

istoricul ungur Tibor Hajdú: „În periodicele din Ungaria a existat o perioadă de opt decade de polemici

fără sens referitoare la responsabilităţile partidelor politice din Ungaria privind prevederile Tratatului de

la Trianon. Se pare că acum principiile ştiinţifice pot înlocui pasiunile...”11.

De asemenea, în perioada la care facem referire, relaţiile bilaterale au fost constant

afectate de îngrijorarea Ungariei în ceea ce priveşte atitudinea românilor faţă de maghiari, care a

crescut odată cu includerea PRM şi PUNR în guvernul de coaliţie din perioada 1994-1995.

Având în vedere faptul că pe parcursul lucrării am prezentat modul în care România şi

Ungaria au fost primite în NATO şi Uniunea Europeană, observăm că, în timp ce România şi

Ungaria aveau diferende legate de situaţia minorităţii maghiare din România, cele două

organisme internaţionale aveau în atenţie un plan ce cuprindea securizarea Europei Centrale şi de

Est. Astfel, în 1993, prin Consiliul European de la Copenhaga, Uniunea Europeană a anunţat

principiul extinderii Uniunii Europene spre ţările din Europa Centrală şi de Est, dar a definit şi

criteriile pe care ţările candidate vor trebui să le îndeplinească pentru a deveni membri ai

Comunităţii. Acesta după ce anterior, în 1989, fusese lansat programul PHARE, care iniţial a fost

gândit în scopul stimulării Poloniei şi Ungariei în scopul reconstrucţiei economiilor naţionale

11 Ghişa, Alexandru – Romania & Hungary at the Begining of the 20th Century – Establishing Diplomatic Relations
(1918-1921), Romanian Cultural Institute, Cluj-Napoca, 2003, pag. 14;
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(PHARE este acronimul în limba engleză a sintagmei „Poland and Hungary Assistance for the

Restructuring of the Economy).

Consiliul European de la Copenhaga nu numai că a aprobat principiul extinderii Uniunii

Europene spre ţările asociate din Europa Centrală şi de Est, dar a şi definit criteriile pe care ţările

candidate vor trebui să le îndeplinească pentru a deveni membri ai Comunităţii.

Aceste criterii se referă la stabilitatea instituţiilor care garantează democraţia, statul de drept,

drepturile omului, respectul pentru minorităţi şi protecţia acestora (criteriul politic); existenţa unei

economii de piaţă funcţionale, precum şi capacitatea de a face faţă presiunii concurenţei şi forţelor pieţei

din Uniunea Europeană (criteriul economic); capacitatea de a-şi asuma obligaţiile de membru al Uniunii,

incluzând adeziunea la obiectivele uniunii politice, economice şi monetare (criteriul privind adoptarea

acquis-ului comunitar).

Pe de altă parte, atât România cât şi Ungaria s-au îndreptat înspre NATO pentru a-şi

asigura securitatea în această zonă a Europei, marcată de conflicte şi tensiuni interetnice, relevant

fiind faptul că în ianuarie 1994 România a fost prima ţară post-comunistă care s-a alăturat

Parteneriatului pentru Pace, un program conceput să sporească stabilitatea şi securitatea în

Europa.

Pentru a-şi asigura necesităţile de securitate, România a fost prima ţară post-comunistă care a

semnat Parteneriatul pentru Pace (Partnership for Peace – PfP), în ianuarie 199412. Parteneriatul pentru

Pace este un program de cooperare bilaterală individuală între ţări membre NATO şi organizaţie.

Totodată, Documentele Cadru ale PfP delimitează o serie de domenii de cooperare, incluzând

„transparenţa cu privire la planurile de apărare şi bugetele alocate; asigurarea controlului democratic al

forţelor de apărare; dezvoltarea unor relaţii militare de cooperare cu NATO; dezvoltarea pe termen lung a

unor forţe armate compatibile cu cele ale membrilor NATO”.

Având în vedere contextul internaţional, precum şi aspiraţiile europene şi euro-atlantice

ale României şi Ungariei, precum şi conştientizarea de către aceste două ţări a importanţei

stabilirii unor relaţii bilaterale care să asigure securitatea în zonă, identificăm a doua etapă, pe

care cei mai mulţi cercetători au numit-o a „reconcilierii istorice”, respectiv momentul semnării

Tratatului de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica Ungară, la 16

septembrie 1996.

12 De asemenea, în acelaşi an a fost a doua ţară, după Polonia, care a aderat la un Program de parteneriat individual şi
a intrat într-un dialog bilateral cu NATO;
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Astfel, în contextul internaţional din Europa Centrală, marcat de semnarea în martie 1995

a tratatului ungaro-slovac, România se găsea în faţa unei situaţii speciale, riscând să fie tratată în

plan internaţional ca un stat nedemocratic, respectiv o potenţială sursă de tensiuni în regiune.

Pentru a face faţă acestei situaţii, liderii politici de la Bucureşti trebuiau să găsească o modalitate

de a realiza o înţelegere cu Ungaria, prin care să mulţumească atât comunitatea internaţională,

populaţia majoritară, dar şi comunitatea maghiară din România.

După o perioadă de tensiune şi izolare diplomatică intensă13, din 1994 relaţiile politice dintre cele

două state s-au îmbunătăţit14, România şi Ungaria dezvoltând relaţii politice şi militare speciale15. Venirea

la putere, la Budapesta, a unui guvern socialist cu o orientare politică moderată şi exprimarea tot mai

evidentă de către Bucureşti a dorinţei de a se integra în structurile europene şi euro-atlantice au dus la o

schimbare evidentă a raporturilor dintre cele două ţări.

Ideea de a fi acceptate sub umbrela structurilor occidentale de securitate şi alternativa izolării au

determinat guvernele celor două ţări să încerce depăşirea punctelor divergente. Rezolvarea problemei

privind relaţiile între cele două ţări a suscitat interesul liderilor politici ai vremi, relevant fiind faptul că,

încă din 1993, ministrul de externe Teodor Meleşcanu afirma că „o parte considerabilă a drumurilor

României înspre Europa trec prin Ungaria”16.

De asemenea, primul ministru ungar Gyula Horn, într-o prezentare a platformei politice a

guvernului realizată în faţa Parlamentului a subliniat: „… acest guvern va realiza procesul de aderare la

Uniunea Europeană şi NATO… guvernul va subordona orice altceva acestui scop”17.

În acest context semnarea unui tratat bilateral devenea obligatorie, mai ales că dorinţa de

integrare euro-atlantică a celor două ţări a transferat în plan internaţional raporturile dintre ele. Astfel, pe

parcursul anilor 1994 şi 1995, negociatorii români şi unguri au realizat mai multe întâlniri în scopul

întocmirii unui tratat bilateral de bună vecinătate.

În acest context, puterea de la Bucureşti, coordonată de preşedintele Ion Iliescu şi-a

asumat proiectul realizării unei „reconcilieri istorice” cu Ungaria, reconciliere ce însemna şi o

îmbunătăţire a relaţiilor dintre majoritate şi etnicii maghiari din România.

13 Inclusiv în cursul anului 1994 au mai existat o serie de declaraţii revanşarde ale unor demnitari unguri, una dintre
aceste alocuţiuni fiind ceea a ministrului de externe ungur din aceea perioadă, László Kovacs, acesta apreciind că
„graniţa dintre România şi Ungaria ar putea fi modificată prin mijloace paşnice”;
14 În 1995 valoarea schimburilor comerciale dintre cele două ţări depăşise cifra de 400 milioane de dolari;
15 În 1992, România şi Ungaria au semnat un nou acord bilateral în cadrul Înţelegerii „Open Skies”;
16 Phinnemore, David - Romania and Euro-Atlantic Integration since 1989: a Decade of Frustration?, în Post-
Communist Romania. Coming in Terms with Transitions, Light, Duncan and David Phinnemore (ed.), Palgrave,
2001, New York, p. 256;
17 Atanassova Nedeva Ivanka - The Impact of Ethnic Issues Oon The Security of South Eastern Europe, Report
Commissioned by the NATO Office of Information and Press, June 1999, p. 50;
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Proiectul conceput de liderii români a fost favorizat şi de venirea la putere, în 1994, la

Budapesta a socialiştilor, conduşi de Gyula Horn, aspect ce a schimbat şi climatul regional în

privinţa relaţiilor interetnice, guvernul de stânga având o viziune mult mai moderată. Trebuie să

semnalăm în acest punct diferenţa de optică a noului prim ministru, având în vedere că

predecesorul său, József Antall declarase anterior desemnării sale ca prim-ministru că „... în

sufletul meu, eu consider că voi fi prim-ministru pentru 15 milioane de unguri”. În fapt,

guvernele neo-conservatoare din Ungaria (József Antall şi Péter Boross în perioada mai 1990-

iulie 1994) au dus o politică preponderent simbolică, susţinând că renaşterea naţiunii maghiare,

proaspăt eliberată de comunism, nu poate fi deplină fără reunificarea, cel puţin spirituală, a

Ungariei Mari.

Având în vedere aceste aspecte este de remarcat viziunea moderată a noului guvern, cadru

ce a făcut posibilă înţelegerea între Budapesta şi Bratislava în 1995, în Tratatul semnat de

Ungaria şi Slovacia, fiind reglementate cea mai mare parte a problemelor aflate pe agenda

bilaterală.

Revenind la relaţiile româno-ungare remarcăm faptul că problema în ceea ce priveşte

finalizarea unui acord politic între cele două ţări a fost strâns legată de dezacordul în ceea ce

priveşte Recomandarea 1201 a Consiliului Europei, autorităţile române apreciind că prin aceasta

s-ar constitui un cadru legal pentru solicitări de autonomie teritorială pe criterii etnice din partea

maghiarilor. Teama autorităţilor române în această privinţă a avut un oarecare fundament

deoarece în articolul 11 al Recomandării se stipulează faptul că „în regiunile unde sunt

majoritare, persoanele aparţinând unei minorităţi naţionale au dreptul de a dispune de

administraţii locale autonome adecvate sau de un statut special, corespunzător situaţiei istorice

şi teritoriale specifice şi conforme cu legislaţia naţională a statului”.

De asemenea, partea ungară refuza să introducă în Tratat orice referire la recunoaşterea

graniţelor dintre România şi Ungaria. Refuzul părţii ungare a fost privit de România ca o altă

încercare de revizuire a graniţelor în contextul tranziţiei statelor central şi est europene la

democraţie.

După îndelungi dezbateri interne şi interstatale, România şi Ungaria au ajuns la un

consens privind modul în care să fie întocmit un tratat de bază, astfel că, în 16 septembrie 1996,

acesta a fost semnat la Timişoara.
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După cum am mai specificat pe parcursul lucrării, conştiinţa faptului că acest tratat era

necesar ambelor ţări pentru a avea şanse reale în accederea în structurile europene şi euro-

atlantice a făcut ca în textul Tratatului, la art. 7 să fie prevăzut explicit suportul mutual pentru

integrarea în NATO, Uniunea Europeană şi Uniunea Europei Occidentale.

ARTICOLUL 7 - Tratatul de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate între România şi Republica

Ungară (Monitorul Oficial nr. 250/16 octombrie 1996)

(1) Părţile Contractante îşi vor extinde relaţiile şi colaborarea în organizaţiile internaţionale,

inclusiv cele regionale şi subregionale. Ele se vor sprijini reciproc în eforturile lor de integrare în Uniunea

Europeană, Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord şi Uniunii Europene Occidentale.

(2) Părţile Contractante, în înţelegere cu alte ţări europene interesate, vor conlucra pentru realizarea

unor proiecte de cooperare regională şi subregională şi a altor forme de colaborare care să favorizeze

accelerarea dezvoltării ţărilor participante la acestea, în domeniile de interes comun - economie, industrie,

agricultură, ecologie, transporturi, telecomunicaţii şi altele. Ele vor încuraja participarea celor direct

interesaţi, în concordanţă cu legislaţia fiecărei Părţi, la realizarea acestor proiecte şi forme de cooperare.

Semnarea Tratatului a constituit şi un important semnal lansat în Occident, reconcilierea

istorică între cele două state fiind un exemplu pozitiv, contrastant cu imaginea Jugoslaviei.

Apreciem că, tot în etapa „reconcilierii istorice” se înscrie şi restabilirea unui climat

pozitiv în ceea ce priveşte relaţia majoritate-minoritate, respectiv relaţiile româno-maghiare,

având în vedere că la puţin timp după normalizarea relaţiilor româno-ungare, principala

formaţiune reprezentativă a maghiarilor, UDMR a făcut parte din coaliţia aflată la guvernare.

Pentru a fi relevată clar importanţa acordată de cele două state minorităţilor etnice s-a specificat

clar că „persoanele aparţinând minorităţilor naţionale care trăiesc pe teritoriul Ungariei/României… au

dreptul, exercitat în mod individual sau în comun cu alţi membri ai grupului lor, de a-şi exprima liber,

păstra şi dezvolta identitatea etnică, culturală, lingvistică şi religioasă. În mod corespunzător, ele au

dreptul să înfiinţeze şi să menţină propriile instituţii, organizaţii s au asociaţii educative, culturale şi

religioase, care pot apela la contribuţii financiare voluntare şi alte contribuţii, precum şi la sprijin public,

în conformitate cu legislaţia internă” (Articolul 15, pct. 2). De asemenea, în Tratat a fost recunoscut

„dreptul persoanelor aparţinând minorităţii române din Ungaria şi al persoanelor aparţinând minorităţii

maghiare din România de a folosi liber limba lor maternă, în particular şi în public, oral şi în scris. Cele

două state vor lua măsurile necesare pentru ca aceste persoane să poată învăţa limba lor maternă şi să

aibă posibilităţi adecvate pentru a fi educate în această limbă, în cadrul sistemului învăţământului de stat,

la toate nivelele şi formele, potrivit nevoilor acestora. Părţile Contractante vor asigura condiţiile care să

facă posibilă folosirea şi a limbii materne în relaţiile cu autorităţile locale, administrative şi judiciare, în

conformitate cu legislaţia internă în vigoare, precum şi cu angajamentele internaţionale asumate de cele
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două Părţi. Aceste persoane au dreptul de a folosi numele şi prenumele lor în limba lor maternă şi se vor

bucura de recunoaşterea oficială a acestora. În zonele locuite de un număr substanţial de persoane

aparţinând minorităţilor respective, fiecare Parte va permite să fie expuse şi în limba minorităţii, denumiri

tradiţionale locale, denumiri de străzi şi alte inscripţii topografice destinate publicului” (Articolul 15, pct.

3).

Tot în Tratat a fost prevăzut şi faptul că persoanele aparţinând minorităţii maghiare din România,

respectiv minorităţii române din Ungaria au dreptul de menţine „contacte peste frontiere”, precum şi

dreptul de a participa la activităţi naţionale şi internaţionale.

Având în vedere trecutul istoric şi încercările de asimilare a minorităţilor etnice realizate atât de

România, cât şi de Ungaria, în Tratat a fost specificat faptul că cele două state „se vor abţine de la orice

politică ori practică având drept scop asimilarea împotriva voinţei lor a persoanelor aparţinând

minorităţilor naţionale şi vor proteja aceste persoane împotriva oricărei acţiuni urmărind o astfel de

asimilare” (Articolul 15, pct. 9). De asemenea, conform celor stipulate în actul bilateral, România şi

Ungaria nu vor derula acţiuni vizând modificarea proporţiei populaţiei din zonele locuite de persoane

aparţinând minorităţilor naţionale.

Astfel, participarea UDMR în cadrul administraţiei centrale din România a dus la o

dinamizare a procesului de golire de conţinut exclusiv etnic a relaţiei dintre România şi Ungaria.

Din acel moment apreciem că UDMR putea fi considerată ca un actor capabil să gestioneze

singură aspiraţiile comunităţilor maghiare, fără necesitatea intervenţiei „statului-mamă”.

În urma celor exprimate până în prezent, putem afirma că, în mod clar dubla reconciliere,

în planul româno-ungar şi în planul româno-maghiar a constituit un paşaport pentru Uniunea

Europeană, dar mai ales pentru NATO, atât pentru România , cât şi pentru Ungaria.

Modul în care cele două state au încercat o reconciliere istorică prin semnarea Tratatului

de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate poate duce la o concluzie pe cât de simplă, pe atât de

importantă pentru existenţa viitoare a celor două ţări, şi anume: importanta Tratatului bilateral

romano-ungar constă în primul rând în simpla existenţă a lui. Fără semnarea tratatului şansele

Ungariei şi României de a fi invitate să adere la NATO ar fi fost minime18. Astfel, aspiraţia

comună de a se alătura NATO şi activităţile de cooperare în cadrul Parteneriatului pentru Pace au

dus la întărirea încrederii reciproce, context în care ambele guverne aveau nevoie de acest tratat,

părţile fiind dispuse să facă chiar şi sacrificii în vederea adoptării lui.

18 Ungaria a devenit membră a NATO în 12 martie 1999, iar din 01 mai 2004 este membră a Uniunii Europene.
România a devenit membră a NATO în 29 martie 2004, iar în 01 ianuarie 2007 a devenit stat membru al Uniunii
Europene;
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A treia etapă identificată în analiza relaţiilor dintre cele două state precum şi a situaţiei

lor internaţionale am denumit-o „etapa NATO”, având în vedere demersurile pe care ambele

state le-au făcut imediat după semnarea Tratatului de bază, în scopul accederii în Alianţa Nord-

Atlantică.

Schimbarea de putere de la Bucureşti la sfârşitul lui 1996 a însemnat şi începerea unei curse

de „recuperare” pentru aderarea la NATO, în perspectiva summit-ului de la Madrid. În planul

politicilor regionale acest lucru a însemnat o intensă campanie de apropiere de statele central-

europene, inclusiv de Ungaria.

Semnarea Tratatului privind relaţiile de bună vecinătate şi colaborare între România şi Ucraina şi

ratificarea acestuia în iulie 1997 a fost încă un semnal clar dat de România în ceea ce priveşte intenţia de a

adera la NATO – ratificarea tratatului cu Ucraina a avut loc doar cu câteva zile înainte de Summit-ul de la

Madrid.

Totodată, noul guvern român a încercat să aducă dovezi clare cu privire la eligibilitatea României

pentru aderare. Această politică s-a reflectat în participarea ţării în cadrul forţelor UN şi NATO în

eforturile de a menţine pacea în Bosnia, Albania, Golful Persic, Angola şi Somalia. Mai mult, noua

conducerea ţării a distanţat România de regimul Milosevic din Jugoslavia. Acest mod de abordare a

politicii externe a contribuit în mod clar la imaginea acesteia şi a facilitat accesul la negocierile de

aderare.

O altă prioritate a noului guvern de după alegerile din 1996 a fost reprezentată de reforma

economică, dată fiind situaţia deteriorată a României. Astfel, implicarea în reforma activă, inclusiv în

liberalizarea preţurilor şi privatizare a dat o serie de semnale pozitive în străinătate. În plus, guvernul a

afirmat răspicat că unul dintre principalele scopuri ale măsurilor economice şi sociale implementate a fost

acela de „a crea condiţiile necesare pentru ca România ă fie admisă în NATO şi să fie admisă la negocieri

clare în ceea ce priveşte integrarea în Uniunea Europeană”19.

Totuşi, anterior României, eforturile realizate de Ungaria au fost încununate de succes în

1997, când la Summit-ul din iulie de la Madrid, a fost invitată alături de Cehia şi Polonia să se

alăture Alianţei. Chiar dacă România nu a primit invitaţia de aderare la Madrid, ţara noastră a fost

nominalizată printre ţările care au făcut progrese semnificative pe linia îndeplinirii criteriilor de

aderare la NATO.

19 Phinnemore, David – op. cit., p. 259;
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Etapa prezintă importanţă şi pentru simplul fapt că, prin includerea Ungariei în NATO în

1999, în cadrul Summit-ului din martie de la Washington frontiera vestică a României devenea

linia de demarcaţie a Alianţei, ceea ce anticipa viitoarea calitate a României. De asemenea,

calitatea dobândită de Ungaria a oferit un nou cadru în definirea relaţiilor româno-ungare.

De asemenea, integrarea Poloniei, Republicii Cehe şi Ungariei în NATO în martie 1999 a

creat convingerea că proiectul unei Europe unite, libere şi democratice începe să fie pus în

aplicare.

În 1997, impactul extinderii a fost, preponderent, de ordin psihologic, remarcându-se faptul că,

pentru prima dată, Alianţa coopta state care aparţinuseră blocului militaro-ideologic sovietic. Integrarea

Poloniei, Republicii Cehe şi Ungariei în NATO20 a creat convingerea că proiectul unei Europe unite, libere

şi democratice începe să fie pus în aplicare. După admiterea celor trei state la summit-ul de la Madrid,

pentru statele NATO a fost evident faptul că procesul de transformare şi asimilare a acestora în cadrul

organizaţiei nu va fi unul simplu şi a estimat că Cehia, Polonia şi Ungaria vor ajunge la stadiul de maturitate

în jurul anului 2009. Astfel, un raport apărut în 1999 în care se făcea o primă evaluarea a performanţei celor

trei stat invitate la Madrid în cadru NATO, arăta că „dintre cele trei doar Polonia se ridica la nivelul

aşteptărilor, în timp ce Republica Cehă era pe muchie, iar Ungaria era un caz pierdut, fiind considerată un

pasager care călătorea pe gratis (free-rider)”21.

Una dintre cele mai interesante etape, a IV-a, în analiza relaţiilor româno-ungare este

etapa „întoarcerii în trecut”.

În această etapă ne referim la demersul Ungariei vizând „Legea Statutului”, act normativ

ce a creat disensiuni majore nu doar între Ungaria şi România ci şi între Ungaria şi statele vecine.

Relaţiile româno-ungare au fost afectate puternic de adoptarea acestei legi care, iniţial a fost

concepută să intre în vigoare la 01 ianuarie 2002. Legea oferea drepturi speciale etnicilor maghiari din

statele vecine Ungariei, respectiv România, Slovacia, Jugoslavia şi Slovenia (iniţial e lista statelor vecine a

fost inclusă şi Austria). Aceste drepturi urmau să fie oferite prin intermediul unui „certificate de maghiar”,

care în fapt era echivalentul unui act de identitate ungar.

Generic, beneficiile şi diferitele forme de sprijin oferite „posesorilor certificatului de maghiar,

programelor şi organizaţiilor maghiarilor din afara graniţelor menite a păstra identitatea, cultura şi limba

maternă” pot fi împărţite în cinci categorii principale22:

20 Ratificarea admiterii celor trei a avut loc în 30 aprilie 1998;
21 Paşcu, Ioan Mircea – Bătălia pentru NATO, Editura Proiect, Bucureşti, 2007, p. 143;
22 Chiriac, Marian - Provocările diversităţii. Politici publice privind minorităţile naţionale şi etnice din România,
CRDE, 2005, Cluj-Napoca , pp. 70-71;
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1. Drepturi culturale. Acestea se referă la accesul gratuit în unele instituţii publice din Ungaria

precum arhive, muzee şi colecţii, biblioteci publice; dreptul de a beneficia de burse sau de cursuri de

pregătire pentru profesorii de limbă maghiară; aceştia din urmă au dreptul şi de a beneficia de cursuri de

perfecţionare şi în ţara lor de origine; dreptul la cardul de profesor, care acordă posesorului unele

beneficii, printre care şi posibilitatea de a cumpăra materiale didactice la un preţ redus; dreptul de a

deveni membru al Academiei Ungare de Ştiinţe sau de a primi distincţii de stat;

2. Ajutoare educaţionale. Acestea includ dreptul de a putea urma cursuri universitare, de doctorat,

post-doctorale la orice şcoală din Ungaria; posibilitatea de a obţine burse la aceste instituţii, în condiţiile

legii; ajutoare dacă se urmează cursurile altor instituţii decât cele din reţeaua de stat; card de student,

pedagog sau învăţător cu unele beneficii aferente: reduceri la transportul în comun, reduceri de până la

50% la cca. 200 de agenţi economici (pentru cărţi de specialitate etc); ajutoare pentru înfiinţarea de noi

departamente în universităţile/facultăţile din ţările din vecinătatea Ungariei, în colaborare cu o instituţie

parteneră din Ungaria; ajutoare materiale pentru familiile care au copii înscrişi la şcoli cu predare în

limba maternă; ajutoare financiare pentru studenţi.

3. Facilităţi pentru transportul public. Se acordă gratuităţi pentru minorii sub şase ani şi oamenii

peste 65 de ani în transportul public local şi de-a lungul Ungariei; compensarea cu 90% a preţului pe calea

ferată, de patru ori pe an, pentru persoanele cu vârste între 7 şi 64 de ani; facilităţi pentru grupuri care

conţin cel puţin zece minori.

4. Finanţări pentru mass media. Programele de ştiri TV pentru maghiarii din afara graniţelor pot

beneficia de finanţări; de asemenea se poate beneficia de acoperirea parţială a cheltuielilor ocazionate de

birouri sau studiouri TV.

5. Dezvoltare comunitară. Se poate susţine financiar o parte din costurile operaţionale sau ale

derulării de programe ale organizaţiilor maghiarilor din afara graniţelor.

În opinia noastră demersul Ungariei a fost unul strict populist şi cu tentă electorală, având

în vedere faptul că, cei care au promovat Legea, respectiv guvernul FIDESz condus de Viktor

Orbán aveau o simpatie puternică faţă de mişcările naţionalist-autonomiste din Ungaria şi ţările

din regiune. De asemenea, este de reţinut faptul că propunerea FIDESz venea într-un an

premergător alegerilor generale din 2002 din Ungaria, prin această lege Viktor Orbán sperând să-

şi atragă noi alegători.

Modul în care Ungaria a intervenit relativ brutal încălcând convenţiile dintre cele două

ţări a readus la acel moment în discuţie o serie de aspecte din trecut cum ar fi faptul că, anterior

Ungaria a încercat să blocheze aderarea României la NATO, ceea ce ne îndreptăţeşte să afirmăm

că, în această etapa au existat mari şanse ca relaţiile româno-ungare să fie întoarse în timp,
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fenomen ce ar fi afectat grav interesele europene ale Ungariei, precum şi cele europene şi euro-

atlantice ale României.

Faptul că demersul Ungariei nu a fost unul legitim în plan internaţional s-a văzut şi din

modul în care Comisia Europeană a recomandat autorităţilor de la Budapesta să „se abţină de la

aplicarea acestei legi care ar putea provoca tensiuni nedorite în regiune", în caz contrar

avertizând că „negocierile de aderare ale Ungariei la UE ar putea fi afectate".

Apreciem că etapa prezintă interes datorită faptului că, deşi „Legea Statutului” risca să

şubrezească întreg edificiul de relaţii atât de greu create între Ungaria şi ţările vecine, modul în

care autorităţile celor două state au realizat o înţelegere printr-un Memorandum în care au fost

prevăzute modalităţi clare de aplicare a „Legii Statutului”, astfel încât aceasta să nu producă

tensiuni, a devenit un reper al stabilităţii şi bunei vecinătăţi în Europa Centrală.

Astfel, aşa cum am mai amintit pe parcursul lucrării, în mod paradoxal, tensiunile

generate de proiectul autorităţilor de la Budapesta în planul relaţiilor bilaterale, a dus la o

apropiere a celor două state, acestea dovedind în plan internaţional că au învăţat o nouă lecţie de

conciliere în baza legislaţiei internaţionale, în special a celei din Uniunea Europeană, spaţiu la

care ambele state doreau la acel moment să adere.

A V-a etapă pe care o propunem este cea a „confirmării apartenenţei la Uniunea

Europeană şi NATO”.

În această etapă are loc invitarea României de a adera la NATO, la Summit-ul de la Praga

din 2002, precum şi aderarea Ungariei la Uniunea Europeană în cadrul lărgirii istorice din 01 mai

2004.

Prezintă interes în această etapă faptul că, începând cu martie 2004, când România a

devenit oficial membră a Alianţei Nord-Atlantice, România şi Ungaria s-au aflat în premieră în

postura de aliaţi ceea ce a deschis un nou capitol în relaţiile bilaterale. De asemenea, noua postură

obţinută de Ungaria în acelaşi an, respectiv de membră a Uniunii Europene, a definit un nou

context de discuţii în privinţa relaţiilor româno-ungare.

Deşi la nivelul organismelor europene şi euro-atlantice nu sunt agreate activităţile prin

care sunt încălcate legile interne ale altor state membre, Ungaria a profitat de noua postură,

revenind la conceptele din anii ’90, afirmând din nou că se află în postura de a fi un stat care
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trebuie să se îngrijească şi de maghiarii din diaspora, aceştia fiind de drept cetăţeni ai Ungariei,

ceea ce le-ar oferi dreptul de a fi cetăţeni ai Uniunii Europene chiar dacă statele în care ei trăiesc

nu fac parte din UE.

În acest context, ajungem la o nouă etapă în planul relaţiilor româno-ungare, a VI-a, în

care Ungaria a generat din nou o serie de tensiuni în relaţia cu România, prin anunţarea intenţiei

de a oferi cetăţenia ungară etnicilor maghiari din afara graniţelor Ungariei.

Astfel, proiectul Federaţiei Mondiale a Maghiarilor vizând acordarea cetăţeniei maghiare

pentru maghiarii din afara graniţelor Ungariei a reaprins spiritele în ceea ce priveşte relaţia

Româna-Ungaria.

În scopul „reunificării simbolice a naţiunii ungare”, Federaţia Mondială a Maghiarilor – o

organizaţie civică fondată în 1938 cu intenţia de a apăra interesele maghiarilor de pretutindeni23 - a adunat

200.000 de semnături în favoarea dublei cetăţenii, ceea ce a făcut ca Parlamentul de la Budapesta să

voteze în unanimitate organizarea unui referendum pentru data 13 septembrie 2004. Curtea Constituţională

a respins mai multe moţiuni la hotărârea Parlamentului şi a aprobat referendumul. În cele din urmă data

acestuia a fost stabilită pentru 5 decembrie, a aceluiaşi an.

În această etapă este important de reţinut faptul că relaţia româno-ungară avea o altă

dimensiune având în vedere faptul că între timp, în 01 mai 2004 Ungaria fusese acceptată în

Uniunea Europeană. În opinia multor lideri politici unguri, calitatea de membru al Uniunii părea

un avantaj categoric în cadrul relaţiilor cu România, ceea ce putea să însemne că România nu

putea să contracareze acest demers, la fel cum reuşise să contracareze parţial „Legea Statutului”.

Totodată este interesant de observat în această etapă faptul că propunerea Federaţiei

Mondiale a Maghiarilor, adoptată şi de Parlamentul de la Budapesta a reuşit să creeze din nou o

stare de tensiune în relaţiile bilaterale româno-ungare, dar a reuşit să dezbine şi sfera politică

ungară, creând conflicte între socialiştii aflaţi la putere şi FIDESz aflat în opoziţie.

În opinia noastră este pentru prima dată când un demers vizând minoritatea maghiară din

ţările limitrofe Ungariei a reuşit să dezbine spectrul politic ungar, chiar dacă această iniţiativă era

văzută de maghiarii din diaspora ca o măsură menită să demonstreze faptic strategia „ţării-mamă”

de a oferii garanţii de apartenenţă maghiarilor din afara graniţelor Ungariei.

23 În prezent organizaţia militează pentru revizuirea prevederilor Tratatului de Pace de la Trianon din 1920,
considerând deciziile adoptate cu această ocazie ca fiind „nedrepte” pentru Ungaria. Preşedintele MVSZ este Miklós
Patrubány;
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De asemenea, se remarcă faptul că demersul Ungariei a fost unul care a fost atent

monitorizat de Uniunea Europeană, având în vedere că reuşita lui putea să determine o serie de

modificări în ceea ce priveşte reprezentarea Ungariei în diferite organisme europene. Avem în

vedere aici faptul că Ungaria fusese acceptată în Uniune ca un stat cu o populaţie de aproximativ

10 milioane de persoane, dar prin acordarea cetăţeniei ungare etniilor maghiari din ţările

limitrofe, populaţia Ungariei putea să crească cu până la 50%.

Totodată, remarcăm faptul că demersul Ungariei a fost tratat diferit inclusiv la nivelul

elitelor maghiare din România. Astfel, deşi erau conştienţi de simbolica „reunificare a naţiunii

ungare” prin obţinerea de către maghiarii din afara graniţelor Ungariei a cetăţeniei ungare, liderii

politici ai UDMR s-au ferit să sprijine deschis această iniţiativă, conştienţi fiind că exista

posibilitatea ca o mare parte din etnicii maghiari din România să emigreze în Ungaria ceea ce le-

ar fi redus considerabil baza electorală.

Ceea ce face interesantă această etapă a relaţiilor româno-ungare este faptul că, deşi în

plan diplomatic acestea nu au fost profund afectate, partea română tratând demersul Budapestei

ca pe un alt demers electoral, au fost afectate semnificativ relaţiile dintre comunitatea maghiară

din Români şi statul ungar, ajungându-se până la o serie de negări de către maghiari a

apartenenţei la „marea naţiune ungară”. Astfel, au fost prezentate pe parcursul lucrării inclusiv

exemple de escaladare a tensiunii dintre maghiari şi reprezentanţi ai statului ungar. Trebuie de

asemenea să remarcăm faptul că demersurile maghiarilor din România au fost îndreptate inclusiv

înspre persoane private având în vedere faptul că, la urma urmei, nu doar politicienii erau de

blamat pentru rezultatul negativ al referendumului din 05 decembrie 2004.

Totodată, în opinia noastră relativ slaba implicare a României în problematica „dublei

cetăţenii” poate fi explicată în baza a trei considerente.

În primul rând sondajele de opinia din Ungaria confirmau faptul că nu se va ajunge la un

rezultat pozitiv la rezultatul din 05 decembrie 2004, dar, în al doilea şi cel mai important

considerent, România aştepta confirmarea, la Summit-ul Consiliului European de la Bruxelles din

16-17 decembrie a faptului România şi-a încheiat negocierile de aderare la Uniunea Europeană,

context în care, la nivelul liderilor de la Bucureşti nu se dorea o nouă tensionare a relaţiilor cu

Ungaria. Al treilea motiv se referă la faptul că mare parte din demersul ungar pentru „dubla

cetăţenie” s-a suprapus peste campania electorală din România, context în care nici unul dintre
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candidaţi sau dintre partide nu a avut curajul să exprime o poziţie tranşantă pro sau contra

iniţiativei ungare.

A VII-a etapă pe care am identificat-o şi pe care am prezentat-o pe parcursul lucrării este

etapa „revenirii la normalitate” , concretizată prin reluarea dialogului politic şi diplomatic într-

un plan superior, concretizat în organizarea şedinţelor comune de guvern.

Astfel, dacă de-a lungul timpului o multitudine de probleme punctuale privind relaţia

România-Ungaria nu şi-au găsit rezolvarea, prin organizarea şedinţelor comune de guvern

România şi Ungaria au intrat într-o etapă nouă, respectiv aceea de normalizare a unor relaţii care

aşa cum s-a pomenit de mai multe ori au fost influenţate în mod negativ de o serie de factori

interni sau externi celor două ţări.

Totodată, reprezentanţii celor două state au dovedit că, cel puţin la nivel declarativ au

conştientizat faptul că situaţia minorităţilor, maghiară din România şi română din Ungaria

depinde în mare măsură de colaborarea dintre cele două ţări şi de efortul comun pentru

dezvoltarea normelor internaţionale în domeniul drepturilor minorităţilor.

Referitor la această etapă din contextul relaţiilor româno-ungare este de reţinut că şedinţa

din octombrie 2005 a constituit o premieră în relaţiile bilaterale. De asemenea a constituit o

premieră în relaţiile bilaterale din zona statelor din Europa Centrală şi de Est.

Referindu-ne la relaţiile dintre România şi Ungaria în contextul integrării europene şi

euroatlantice a celor două state trebuie să remarcăm că şedinţa din noiembrie 2007 a constituit o

nouă premieră în relaţia dintre cele două ţări, având în vedere faptul că a fost pentru prima dată

când ambele state erau membre cu în cele două organisme internaţionale, sub a căror

supraveghere s-au dezvoltat relaţiile internaţionale din ultimii ani. Astfel, atât Ungaria, dar mai

ales România au fost prezente la şedinţa comună a guvernelor de la Sibiu din 2007 în calitate atât

de state NATO, cât şi în cea de state ale Uniunii Europene.

Ajungem astfel la a VIII-a etapă a relaţiilor dintre cele două ţări, respectiv o etapă în care

România, începând cu 2007, a acces în Uniunea Europeană. În acest context, a devenit evident

faptul că, sub „umbrela” NATO şi UE există mult mai puţine şanse să se producă rupturi majore
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în cadrul relaţiilor româno-ungare, deşi există „şicanări” constante realizate în principal de partea

ungară.

Nu trebuie să minimalizăm importanţa aderării României la Uniunea Europeană, în ceea

ce priveşte relaţia cu Ungaria, deoarece, în acest nou context se oferă un nou cadru pentru

„consolidarea unităţii popoarelor şi naţiunilor care compun Uniunea Europeană”24, ceea ce

evident de răsfrânge asupra relaţiilor româno-ungare.

Dacă revedem etapele parcurse de România şi Ungaria în ceea ce priveşte stabilirea unui

cadru de dialog benefic în ceea ce priveşte dezvoltarea economic, politică şi socială, observăm că

în perioada post-comunism au existat patru etape principale: două care au tensionat relaţiile şi

două care le-au îmbunătăţit. Ne referim aici la etapa „Legii Statutului” şi etapa „Dublei cetăţenii”

(perioade de tensiune), precum şi cele două momente esenţiale, în opinia noastră, în crearea unui

climat de securitate în zona Europei Centrale şi de Est, respectiv momentul semnării Tratatului

de înţelegere, cooperare şi bună vecinătate şi etapa şedinţelor comune de guvern.

De asemenea, dacă privim cu atenţie momentele de tensiune în relaţiile dintre cele două

state observăm că acestea au fost influenţate în mod fundamental de FIDESz, fie din postura de

partid aflat la putere („Legea Statutului”), fie din Opoziţie („Dubla cetăţenie”).

Dorim să încheiem aici, nu fără a exprima faptul că, în actuala situaţie mondială dominată

de criza economico-financiară, există mari şanse să fie reluate o serie de mişcări naţionaliste, mai

ales în zona Europei Centrale şi de Est, chiar dacă acum statele din zonă sunt membre ale Uniunii

Europene25.

24 Zăpârţan, Liviu-Petru – Consolidarea construcţiei europene, în Pop, Flore şi Gherghina, Sergiu (ed.) – Uniunea
Europeană după 50 de ani. Între entuziasmul extinderii şi aprofundarea integrării, Editura Argonaut, Cluj-Napoca,
2007, p. 31;
25 Ajungem, astfel, în anul 2010, când, după câştigarea alegerilor din aprilie, FIDESz a ajuns din nou la guvernare,
context în care una dintre primele legi votate de noul guvern condus de Viktor Orbán s-a referit la acordarea
cetăţeniei ungare pentru maghiarii din afara graniţelor Ungariei.

Astfel, în 04 iunie 2010, moment simbolic având în vedere faptul că la această dată s-au „comemorat” 90 de
ani de la „dictatul de la Trianon”, FIDESz a votat o lege care prevede faptul că „maghiarii şi comunităţile de
maghiari subordonate autorităţilor din alte state fac parte in naţiunea ungară unită… unitatea lor dincolo de graniţele
de stat este o realitate”. Legea în sine are prevederi clare în ceea ce priveşte dobândirea cetăţeniei ungare, respectiv
solicitantul trebuie să facă dovada originilor maghiare şi a faptului că vorbeşte limba maghiară. Legea nu oferă şi
drept de vot solicitanţi.

Menţionăm că încă din stadiu de intenţie legea a reuşit să producă o serie de disensiuni în zonă, în special în
ceea ce priveşte relaţia Ungariei cu Slovacia, unde primul ministru Robert Fico a calificat demersul Ungariei ca fiind
o ameninţare la adresa securităţii interne a Slovaciei.



TEZA DE DOCTORAT - Rezumat

- RELAŢIILE ROMÂNO-UNGARE ÎN PERSPECTIVA INTEGRĂRII ÎN STRUCTURILE EUROPENE ŞI EUROATLANTICE -

CLUJ-NAPOCA
-2010-

27

Totodată, fără a ignora importanţa unor etape deja încheiate cu succes, trebuie să ne

întrebăm dacă drumul parcurs în definirea relaţiilor bilaterale între cele două state nu este cumva

insuficient, dacă apropierea dintre cele două ţări şi dintre cele două naţiuni nu este încă un capitol

deschis, cu multe posibilităţi, resurse, cerinţe neexplorate.
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