
Respingem în continuare în mod ferm manifestările extremiste 

 

 

Subsemnaţii, membri grupului de iniţiativă al protestului împotriva deschiderii biroului în 

Tîrgu Mureş (sau în alte localităţi din Transilvania) al europarlamentarului din partea 

Mişcării Jobbik Magyarorszagert (Pentru o Ungarie Mai Dreaptă), Szegedi Csanád, am 

putut constata în săptămâna care a trecut de la apariţia protestului nostru, că foarte multe 

persoane, cetăţeni din Tîrgu Mureş, din Transilvania, România, sau din alte colţuri ale 

lumii, având naţionalităţi şi convingeri politice diferite, s-au solidarizat cu această 

iniţiativă civică de protest (în cele 5 zile, protestul a fost semnat de peste o mie de 

persoane), respingând astfel în mod ferm politica bazată pe ideea de rasă şi de 

cosanguinitate, de "relaţii de sânge”, precum şi politica contestării graniţelor europene 

actuale. 

 

Semnatarii protestului se desolidarizează în acelaşi timp de toate tipurile de politică 

bazate pe contestarea reprezentanţilor politici aleşi în mod democratic, şi de toate tipurile 

de acţiuni politice care desconsideră principiul democraţiei parlamentare. Este 

îmbucurător faptul că semnatarii resping în mod activ aceste tendinţe, după cum resping 

şi încercările ca ele să se facă simţite în regiunea noastră, conducând la tensiuni naţionale 

intra- şi interetnice. Iniţiatorii protestului iau act de aceste o mie de semnături, ca fiind 

expresia şi dovada faptului că locuitorii Transilvaniei sunt ataşaţi tradiţiei toleranţei şi a 

convieţuirii diferitelor popoare. Strângerea de semnături se va opri, însă ideea prezenţei 

biroului sus-menţionat - ca şi tipul de politică promovat de Mişcarea Jobbik - este şi va fi 

respinsă şi în viitor. Cerem semnatarilor protestului şi cetăţenilor responsabili, indiferent 

de etnie, să monitorizeze în continuare activitatea din Transilvania a biroului şi a Mişcării 

Jobbik Magyarorszagert (Pentru o Ungarie mai Dreaptă), şi să înştiinţeze concetăţenii şi 

opinia publică despre orice manifestare extremistă a acestora. Este obligaţia noastră să 

demascăm toate tendinţele extremiste, indiferent din ce parte ar veni ele, deoarece e pus 

în joc mai mult decât liniştea noastră sufletească.. 
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