CONGRESUL FUEN 2017
Informații generale

– În Europa trăiesc aproximativ 60 de milioane de persoane –
aparținând minorităților naționale autohtone și grupurilor etnice autohtone. Ceea ce
înseamnă că dacă minoritățile naționale ar constitui un stat propriu, acesta ar fi unul
dintre primele cinci țări din Uniunea Europeană. Cu toate acestea, din cauza statutului
de minoritari, posibilitățile de afirmare a intereselor lor sunt limitate și, în principiu,
depinde de bunăvoința majorității cât de mult se simt acasă pe pământul natal. Printro colaborare la nivel european, împreună s-ar putea realiza un progres în domeniul
afirmării intereselor minorităților naționale.

FEDERAL UNION OF EUROPEAN NATIONALITIES
– Având circa 90 de organizații membre din 32 de țări europene –
FUEN este cea mai mare organizație umbrelă din Europa a minorităților naționale autohtone și grupurilor
etnice autohtone. Organizația reprezintă interesele minorităților europene, la nivel regional, național și
european. FUEN este un apărător dedicat al identității și drepturilor lingvistice și culturale ale minorităților
naționale.
FUEN este susținătorul minorităților naționale la organizațiile internaționale, îndeosebi la Uniunea
Europeană, Consiliul European, ONU și OSCE, având statut de participant la Consiliul European și rol
consultativ în OSCE.

MINORITY SAFEPACK
– Minority SafePack este cel mai mare proiect politic al FUEN –
inițiat de UDMR, Partidul Popular din Tirolul de Sud (SVP) și Tineretul Naționalităților Europene (YEN).
Scopul documentului, ce are ca motto ”Nu ești singur. Un milion de semnături pentru diversitatea Europei”,
este să ridice nivelul de protecție al minorităților naționale din competența exclusivă a statelor membre la
cel al Uniunii Europene. Minority SafePack propune un set de măsuri și acte normative care să contribuie la
protejarea și afirmarea intereselor minorităților naționale și etnice autohtone europene în următoarele
domenii: limbi regionale și minoritare, cultură și învățământ, politica regională, reprezentare publică,
egalitate, audiovizual și alte instrumente media, sprijin regional (de stat). Pachetul de propuneri a fost depus
în 2013 de către comisia de inițiativă. Comisia Europeană, invocând lipsa de competență a UE, a refuzat
înregistrarea. Prin urmare, inițiatorii au apelat la Curtea de Justiţie a Uniunii Europene. Pe parcursul derulării
procesului, Ungaria s-a alăturat cauzei minorităților, în timp ce Slovacia și România au fost de partea
Comisiei Europene. Procesul în acest caz a avut loc pe data 16 februarie 2016.

Conform deciziei promulgate la 3 februarie 2017, Comisia Europeană a trebuit să stabilească o nouă decizie,
motivată detaliat. După decizia de la Luxemburg, CE a aprobat în luna martie 2017 înregistrarea parțială a
Minority SafePack, care include 9 propuneri din cele 12 inițiale. Inițiatorii au la dispoziție 12 luni pentru a
colecta un milion de semnături necesare, în cel puțin șapte state membre ale UE.

DESPRE CONGRESUL FUEN
– Congresele FUEN se organizează anual și sunt cel mai mare eveniment –
dedicat minorităților naționale autohtone, la care se întâlnesc peste 200 de reprezentanți ai minorităților
din Europa. Congresul din acest an al FUEN va avea loc între 17-21 mai la Cluj, în sala de conferințe a Hotelului
Napoca. Temele centrale ale congresului vor fi utilizarea limbii materne, protejarea moștenirii culturale și
soluțiile europene privind autonomia, dar și inițiativa civică Minority SafePack, pentru care începe în mod
oficial procesul de colectare a semnăturilor. Lucrările Congresului sunt deschise presei, acreditările se pot
solicita până pe 10 mai pe pagina oficială a congresului (congress2017.fuen.org).

DE CE CLUJ?
– Maghiarimea din România este cea mai mare minoritate națională din Europa –
care consideră în mod tradițional Clujul drept capitală. Diversitatea etnică a fost întotdeauna un
element definitoriu al orașului, iar imaginea Clujului este și azi determinată marcant de cultura
maghiară. În Cluj trăiesc în prezent aproximativ 50.000 de maghiari.
Rolul de gazdă a congresului va aparține UDMR, Uniunea fiind considerată unul din cei mai activi
membri ai FUEN. Actualul președinte al FUEN este Vincze Loránt, maghiar din Transilvania,
membru UDMR.

