O AFIRMAŢIE ANTI-MINORITARĂ PROVOCATOARE
SUBMINEAZĂ DEMOCRAŢIA ÎN ROMÂNIA
Subsemnaţii avem convingerea că o componentă indispensabilă a securităţii în Europa
Centrală şi de Est este angajarea necontestată în democratizare, ceea ce include
respectarea legilor precum şi a drepturilor minorităţilor naţionale şi religioase. În cursul
secolului trecut aceste idealuri au fost, în mod tragic, adeseori sacrificate. Recepţionăm în
mod pozitiv angajamentul preşedintelui nou-ales Traian Băsescu de a implementa
reforme în România, dar, în aceeaşi măsură, suntem revoltaţi de afirmaţiile şocante ale
fostului preşedinte Ion Iliescu, cine la data de 25 martie a învinuit maghiarii din Târgu
Mureş (Marosvásárhely) pentru declanşarea evenimentelor violente din martie 1990, când
grupuri de români, aduşi cu camioane, au atacat brutal grupuri de maghiari, care îşi
revendicau drepturile ce le-au fost refuzate de dictatorul Ceauşescu. După cum a remarcat
Andrei Codrescu în cartea sa de succes The Hole in the Flag (Gaura din
steag) „camioanele şi armele erau asemănătoare cu camioanele şi armele cu care
>>muncitorii<< lui Iliescu au acţionat la Bucureşti împotriva demonstranţilor [pentru
democraţie]. Nu a fost o coincidenţă.” Suntem convinşi că toţi românii cu gândire
democratică vor respinge încercarea flagrantă a fostului preşedinte Iliescu de a rescrie
istoria. Încurajăm toţi românii cu gândire democratică să ia atitudine împotriva acestui
revizionism care încurajează ura şi intoleranţa interetnică şi prin acesta submineză
democraţia în România.
Dr. Imre Bertalan, pastor reformat
Rockville, Maryland

Frank Koszorus, Jr., avocat
Washington, DC

Catherine E. Bocskor, avocat
Washington, DC

Patrick LaCombe, om de afaceri
Minneapolis, Minnesota

Bryan Dawson, American Hungarian Federation
Arlington, Virginia

Bela Liptak
Stamford, Connecticut

Episcop Andor Demeter
Phoenix, Arizona

Profesor univ. Andrew Ludanyi
Ada, Ohio

Laszlo Fulop
Minnesota Hungarians

Eugene Megyesy, avocat
Denver, Colorado

Robert Gabor
Bethesda, Maryland

Dr. Janos Radvanyi, profesor
istorie, Emeritus
Mississippi State University

Dr. Alexander Havadtoy
Connecticut

Louis Segesvary, Ph.D.,
Great Falls, Virginia

Paul D. Kamenar, avocat
Chevy Chase, Maryland

Peter S. Ujvagi
Ohio State Representative

Atilla S. Kocsis, antreprenor
Washington, DC

Csaba K. Zoltani
Lutherville, Maryland
31 martie 2005.

