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La incheierea lucrarilor Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului, editia a VI-a, cei
aproximativ 130 de participanti subscriu urmatoarei rezolutii:
In urma dezbaterilor desfasurate pe parcursul celor cinci zile, conferentiarii si cursantii au
constatat urmatoarele:

- Comunitatile autohtone romanesti din jurul frontierelor Romaniei si din Balcani sunt
supuse unui proces agresiv de asimilare, unele dintre acestea nebeneficiind de drepturile
impuse de standardele europene pentru minoritatilor nationale.
- Romanii din judetele Covasna si Harghita sunt expusi sistematic unui proces continuu si
sustinut de deznationalizare, statul riscand sa-si piarda complet autoritatea in aceasta zona.
- Romanii de confesiune romano-catolica din Bacau, Iasi si Neamt sunt supusi unui proces
de maghiarizare prin care numeroase familii de romani sunt determinate prin mijloace diverse
sa se declare ceangai, contrar faptului ca 98% din acestia se identifica ca romani.

Ca urmare, organizatorii Universitatii de Vara de la Izvoru Muresului, inainteaza autoritatilor
publice centrale si locale, partidelor politice, societatii civile, precum si mass-media urmatorul
pachet de propuneri:
Pentru romanii de pretutindeni:

- consultarea si includerea reprezentantilor minoritatilor nationale romanesti din vecinatatea
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Romaniei in cadrul negocierilor bilaterale pe teme de interes major;
- identificarea mecanismelor necesare prin care sa fie aplicat principiul reciprocitatii in
materie de respectare a drepturilor minoritatilor nationale de pe teritoriul statelor vecine
Romaniei;
- implicarea activa a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Tineretului in vederea maririi
numarului de burse si a cunatumului acestora, acordate tinerilor etnici romani din Ucraina, R.
Moldova, Serbia-Muntenegru si Bulgaria;
- facilitarea accesului tinerilor etnici romani din Bulgaria, Albania, Macedonia si Uniunea
Serbia-Muntenegru la cursurile Anului Pregatitor de la Centrul „Eudoxiu Hurmuzachi” pentru
Romanii de Pretutindeni in vederea consolidarii constiintei identitare nationale;
- antrenarea studentilor de etnie romana, bursieri ai Statului Roman, in derularea unor
proiecte comune care sa faciliteze o cat mai buna relationare a acestora cu comunitatile
romanesti ai caror membri sunt;
- stabilirea de parteneriate cu institute de monitorizare europene prin care sa se
urmareasca respectarea drepturilor comunitatilor romanesti din vecinatatea Romaniei;
- accelerarea proiectului de infiintare a Caselor Limbii si Culturii Romane la Cernauti, Vidin
si Zaicear, Skopje, Jula si Tirana;

Pentru romanii din Covasna si Harghita:

- asigurarea reprezentarii la nivel de administratie locala a comunitatii romanesti fara a i se
conditiona aceasta de cunoasterea limbii maghiare in judetele Harghita si Covasna;
- elaborarea unei strategii unitare si coerente pentru romanii din Covasna si Harghita,
comunitate numeric inferioara, care sa vizeze pastrarea identitatii lor nationale si promovarea
drepturilor ce le revin in propria lor tara; derularea unor programe de cercetare sociologica prin
care sa se monitorizeze mass-media maghiara din sudul Transilvaniei, precum si specificul
relatiilor romano-maghiare;

Pentru romano-catolicii din judetele Bacau, Iasi si Neamt:
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- stimularea investitiilor economice in satele locuite de romano-catolicii din judetele Bacau,
Iasi si Neamt;
- elaborarea unei strategii prin care sa fie derulate proiecte in beneficiul romano-catolicilor
din Bacau, Iasi si Neamt, in vederea stoparii maghiarizarii acestora de catre asociatii ungare;
- monitorizarea modului in care se deruleaza activitatile asociatiilor ungare pe teritoriul
satelor locuite de romano-catolici din Bacau, Iasi si Neamt.

Centrul European de Studii Covasna-Harghita,
Fundatia Nationala pentru Romanii de Pretutindeni,
Oficiul pentru Drepturile Minoritatilor din Centrul si Sud-Estul Europei

Biroul de presa din acest an a fost compus din trei specialisti in comunicare, relatii publice si
sociologie:
Adriana Ancuta
Dana Voinea si
Claudiu Badescu
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