
Prezentarea programului Cod de bună convieţuire interetnică în judeţul Harghita

Motto-ul programului este: „Majoritatea nu înseamnă dominanță.”

Prezentarea datelor statistice

Județul Harghita se mândrește cu un total de 304.969 locuitori, din care 258.615 sunt de etnie

maghiară, și 40.431 sunt de etnie română, restul populației sunt de etnie rromă și alte etnii.

Din cele 258.615 locuitori de etnie maghiară 102.036 trăiesc în mediu urban, respectiv 156.579

în mediu rural. Iar din cele 40.431 de locuitori de etnie română trăiesc în mediu urban 24.040,

respectiv în mediu rural 16.391 de locuitori. (date conform Recensământului din 2011)

Prezentarea problematicii

Conform statisticilor, chiar dacă în România comunitatea maghiară trăiește în minoritate, în

județul Harghita reprezintă majoritatea locuitorilor. În județ proporțiile sunt inverse,

comunitatea română reprezintă minoritate. În afară de întrebările economice, este nevoie de o

îndrumare, cu ajutorul căruia conviețuirea pașnică poate deveni realitate, nu numai poveste

frumoasă, mai ales dacă ne uităm la istoria plină de conflicte a celor două etnii. În pofida

faptului că este disponibil suficient cadru legal, se simte lipsa unui mechanism care promovează
buna conviețuire. Pentru acest scop a luat naștere idea unui Cod de bună convieţuire

interetnică, care va fi dezvoltată de specialiștii noștrii prin implicarea instituțiilor române și

maghiare.

Cod de bună convieţuire în judeţul Harghita

Acest Cod nu trebuie gândit ca și o legislație obligatorie în toată țara, cu atât mai mult, încât

cadrul legal actual prestă statut amplu pentru recunoașterea și punerea în practică a

drepturilor minorităților. Putem nota ca și exemplu Legea 282/2007, pentru ratificarea Cartei

europene a limbilor regionale sau minoritare, Legea 33/1995 pentru ratificarea Convenției-cadru

pentru protecția minoritaților naționale, și nu în ultimul rând Legea 215/2001 a administraţiei publice

locale.

Programul are ca scop principal realizarea unui manual informal ce poate fi utilizat în vederea

creării unui climat propice pentru o bună conviețuire interetnică între locuitorii de etnie

maghiară și română din județul Harghita. Acest manual informal va putea fi utilizat ulterior și



de consiliile locale din judeţ pentru realizarea obiectivului mai sus menționat. Totodată, acest

manual va cuprinde şi viziunea mai multor personalităţi marcante ale județului din diferite

domenii, cum ar fi cel economic, social, din sfera civilă şi instituţională din judeţ referitoare la

acest aspect. Aceste personalități își vor prezenta ideila la forumuri și mese rotunde organizate

special pentru acest scop. Paralel cu acestea, prin implicarea specialiștilor – sociologi și juriști-

se va derula o anchetă sociologică, care va cerceta opinia populației din județul Harghita. Pentru

accentuarea inițiativei va exista posibilitatea de semna online pentru susținere. Totodată pe

site-urile de social networking vor apărea anunțuri privind mobilizarea. Susținerea proiectului

de către liderii de opinie și personalități marcante va fi prezentată și prin materiale media.

Acest Cod de bună conviețuire interetnică în județul Harghita dorește să aclimatizeze bunele

practici privind măsurile luate, în numele toleranței, a reprezentanților diferitelor grupuri etnice

din regiunea noastră, prezentând un exemplu pentru comunități, consilii care sunt în situații
similare.


