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Stimate Domnule Ambasador! 

 

După cum probabil știți și Dvs., maghiarii și secuii din Transilvania, precum și Tinutul 

Secuiesc, de peste o mie de ani sunt parte integrantă a teritoriului Transilvaniei. 

Știm, că este clar și pentru  Dvs., că atât în cadrul Regatului Ungariei cât și în Imperiul 

Austro-Ungar, cu mici întreruperi, Tinutul Secuiesc beneficia de drepturi privilegiate în formă 

de autodeterminare (autonomie). Aceste drepturi au fost o vreme parțial păstrate și după 

unirea Transilvaniei cu România.  După cel de-al II-lea război mondial, reorganizarea 

teritorială a țării a permis maghiarilor să se bucure de o autonomie teritorială oarecare prin 

crearea  Regiunii Autonome Maghiare cu centrul la Târgu Mureș până în 1960, când a fost 

creată Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară prin decuplarea ținutului Trei Scaune. Această 

stare de lucruri a fost lichidată în 1968, prin crearea județelor, dezmembrând Tinutul Secuiesc 

doar în primii ani ai dictaturii comuniste a lui Ceaușescu.  

Stimate Domnule Ambasador, am dori să Vă  reamintim Rezoluţiunea Marii Adunări 

Naţionale de la Alba Iulia din 18 Noiembrie/1 Decembrie 1918, care în numele poporului 

român declara: 

“III.1. Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare. Fiecare popor se 

va instrui, administra şi judeca în limba sa proprie prin indivizi din sînul său şi fiecare popor 

va primi drept de reprezentare în corpurile legiuitoare şi la guvernarea ţării în proporţie cu 

numărul indivizilor ce-l alcătuiesc.” 

În lumina acestor fapte istorice, în concordanță cu normele democrației și reconciliării 

europene și în spiritul conviețuirii pașnice a românilor și maghiarilor din Transilvania, 

Asociația Națională a Maghiarilor din Suedia (SMOSZ) și Asociația Maghiarilor din Finlanda 

(FME)  sprijină populația maghiară din secuime în lupta sa democratică pentru autonomia 

teritorială a Tinutului Secuiesc (format din județele actuale Covasna, Harghita și Mureș), și în 

același timp solicită statului român să accepte, să  sprijine și să încurajeze aceste eforturi,  

demonstrând generozitatea democratică a României în asigurarea aplicării drepturilor 

minorităților naționale  și în eforturile acestora pt. autonomie teritorială în conformitate cu 

standardele europene. 

Atât Dvs. - care aveți cunoștință de diferitele  forme ale autonomiei în țările nordice - 

cât și noi, maghiari și romani de diferite cetățenii - care trăim în aceste țări, stim foarte bine, 

că nici o formă de autonomie a unei etnii naționale nu afectează cu nimic integritatea 

teritorială a țărilor nostre (Vezi de ex. Insulele Åland/Finlanda), mai degrabă anulează total 

toate conflictele interetnice. 

Asociația Națională a Maghiarilor din Suedia (SMOSZ) și  Asociația Maghiarilor din 

Finlanda (FME)  suntem convinse,  că  realizarea autonomiei Tinutului Secuiesc nu riscă de 

loc integritatea teritorială a statului român, în schimb poate facilita semnificativ conviețuirea 

pașnică a cetățenilor de etnie maghiară și română din Transilvania și în Tinutul Secuiesc. 

 

Helsinki - Stockholm, la 10 martie 2013 

Conducerea Asociației Maghiarilor din Finlanda și a Asociației Naționale a Maghiarilor din 

Suedia 


