Relaþiile româno-maghiare  prezent

UDMR ºi coaliþia
guvernamentalã (1996-2000) (I)
ZOLTÁN KÁNTOR
NÁNDOR BÁRDI
Uniunea Democratã a Maghiarilor din
România, care din 1989 ºi-a luat rãspunderea
reprezentãrii intereselor maghiarimii din
România, între decembrie 1996 ºi noiembrie
2000 ºi-a asumat un rol guvernamental în cadrul
coaliþiei formate de Convenþia Democratã.
Evaluarea unei activitãþi politice ridicã inevitabil
problema punctului de vedere, iar autorii, pentru
care obiectivitatea ºtiinþificã este o cerinþã
fundamentalã, considerã drept principala lor
sarcinã stabilirea unui sistem de criterii care sã
se implice cel mai puþin posibil în atitudinile
politice.1 Nu putem trece în revistã aici istoria
evenimenþialã a temei.2 Din lipsa documentelor
ºi datoritã caracterului recent al evenimentelor
nu ne-am putut angaja la cercetarea discuþiilor
legate de activitatea de guvernare, care a avut
loc în cadrul coaliþiei guvernamentale, respectiv
în interiorul UDMR.3 Analiza noastrã vizeazã
nivelul macro ºi mediu.4
Mãsura demnã de luat în considerare în
cazul eficienþei activitãþii unui partid politic este
susþinerea, popularitatea de care se bucurã. În
cazul UDMR însã este vorba de un partid etnic,
ai cãrui votanþi provin din comunitatea culturalpoliticã maghiarã din România. De aceea
alegãtorii maghiari nu voteazã doar în funcþie de
preferinþele lor politice ºi economice, ci ºi pe
baza apartenenþei la grupul etnic/naþional. Ca
atare, problema poate fi pusã ºi astfel: ce a adus

maghiarimii din România participarea UDMR
la guvernare, din punctul de vedere al valorii
consideratã fundamentalã  pãstrarea identitãþii?
O formulare concisã, în termeni de specialitate,
ar putea fi urmãtoarea: care a fost  pornind de
la rolul-cheie al drepturilor ºi instituþiilor 
impactul asupra întãririi societãþii maghiare din
România? Vom examina deci aceste douã
elemente de importanþã esenþialã.
Informaþiile privind promovarea intereselor minoritãþii maghiare din România le-am
putut obþine în primul rând din rapoartele
UDMR. Simplificând, în presã ºi în declaraþiile
politice am întâlnit douã feluri de aprecieri:
aprecierea oficialã a UDMR ºi opinia opoziþiei
interne din cadrul UDMR.5 Acestea au un
caracter politic ºi nu academic. Existã de
asemenea analize realizate de specialiºti, numãrul acestora fiind însã infim.6 Deºi majoritatea
analizelor au un caracter politic, regãsim în ele
toate problemele cheie. Totuºi, tocmai din cauza
acestui caracter, interpretãrile politice nu-i pot
servi drept reper analistului.
Din punct de vedere metodologic se
impune examinarea mai multor abordãri: a)
experienþa alegerilor parlamentare ºi locale, b)
rezultatele sondajelor de opinie, c) compararea
programului UDMR cu rezultatele obþinute, d)
impactul rolului din coaliþie asupra evoluþiei
diferitelor relaþii sociale ºi politice, e) ce efect a
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avut în timp asupra evoluþiei sistemului politic
din România, respectiv asupra proiectului de
construcþie naþionalã (nation-building) a minoritãþii maghiare. Prezentul studiu pune accentul
pe ultimele trei abordãri.7
Cadrul politic din România
Dimensiunile studiului de faþã nu permit
analiza amãnunþitã a acestei probleme. Vom
insista doar asupra câtorva caracteristici, relevante din punctul de vedere al temei noastre.
În urma evenimentelor din 1989 în
România s-a format încetul cu încetul democraþia parlamentarã bazatã pe pluripartidism. În
perioada 1990-1996 putem vorbi de o politicã
dominatã de PDSR, respectiv predecesorii sãi
de drept. Aceastã perioadã s-a caracterizat
printr-o reformã lentã, prin consolidarea sistemului politic. UDMR a luat parte la viaþa politicã din România ca partid de opoziþie. Concomitent a acþionat în vederea constituirii sistemului instituþional maghiar, respectiv a avut loc
o deplasare spre pluralismul intern. Partidele
aflate la putere pânã în anul 1996 s-au arãtat
puþin dispuse sã satisfacã cerinþele maghiare, iar
discursul politic s-a caracterizat (ºi) printr-o
retoricã anti-maghiarã ºi anti-UDMR.
Dupã noiembrie 1996 participarea
UDMR în guvernul român constituie în sine un
fapt de o importanþã majorã. A devenit astfel
acceptabil ca partener politic, creând totodatã un
precedent. Putem vorbi cu adevãrat de
cooperare între partidele la putere ºi UDMR
(numai) atunci când puterea românã a avut
nevoie de un fel de legitimare spre strãinãtate. În
aceastã perioadã parlamentarii UDMR s-au
strãduit sã sprijine iniþiativele legislative
orientate spre reformã, menþinând totodatã în
centrul activitãþii apãrarea intereselor maghiare
din România. Între timp UDMR a devenit din
miºcare (organizaþie) partid, ºi a început sã se
comporte ca atare, prin realizarea unei structuri
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interne specifice (Consiliul Reprezentanþilor
Unionali (CRU), Preºedinþia Executivã, Comisia de Monitorizare a Regulamentului). De
asemenea, prin instituþionalizarea platformelor
ºi-a creat propria structurã internã, abordând ºi
prin aceasta din ce în ce mai mult o conduitã de
partid politic. Organizarea vieþii sociale (în
multe privinþe funcþionarea instituþionalã) a fost
din ce în ce mai mult preluatã de diverse
organizaþii etno-civice, cu sprijinul UDMR
sau al unor resurse controlate de UDMR. Nu sa înfãptuit organizarea alegerilor interne,
pluralizarea vieþii politice maghiare prin modelul autoguvernãrii  aºa cum se hotãrâse la
congresul de la Braºov al UDMR , politizarea
internã fiind împinsã pe planul al doilea.
Când în 1996 coaliþia condusã de CDR
a preluat guvernarea, a promis cã va realiza
reforma politicã ºi economicã, necesare încã din
1990. Cu toate acestea reforma instituþionalã nu
a avut loc, inflaþia nu a fost redusã, nu a existat
forþa necesarã modificãrii structurii economice.
Guvernul a fãcut mai puþin decât promisese, nu
se ºtie însã cât ar fi putut realiza în caz optim.
Un program drastic de reformã ar fi întors
populaþia împotriva guvernului.
Analizând guvernarea din anul 1999,
Dan Pavel subliniazã cã UDMR a constituit
partea cea mai stabilã a coaliþiei, votând
sistematic în funcþie de înþelegerile din cadrul
coaliþiei, ºi neprimind de fapt nimic din partea
partenerilor de coaliþie.8
Rezultatele de la alegeri ºi sondajele
de opinie ca criterii de evaluare
Numãrul voturilor, respectiv, în parte,
rezultatele sondajelor de opinie, pot fi orientative în privinþa eficienþei activitãþii unui partid.
În cazul unui partid etnic însã nu este sigur cã
aceste criterii sunt funcþionale.
Conform constatãrii unanime a literaturii
de specialitate, partidele etnice sunt votate
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aproape exclusiv de cei aparþinând la etnia/naþiunea proprie, fiind deosebit de scãzutã proporþia voturilor date pe alte criterii. Este mai mare
probabilitatea ca alegãtorii maghiari sã nu se
prezinte la vot decât sã voteze un alt partid. În
cazul unei coaliþii guvernamentale nu putem
avea decât ipoteze în ceea ce priveºte influenþa
exercitatã de participarea la guvernare asupra
rezultatelor obþinute la alegeri de un anumit partid. Un partid etnic reuºeºte în cazurile cele mai
rare sã obþinã voturi din rândurile celor ce nu
aparþin propriei etnii. Scopul esenþial al campaniei sale electorale este de a convinge cel mai
mare numãr posibil de conaþionali sã se prezinte
la vot.
UDMR este singurul partid care a
obþinut un numãr de voturi aproximativ egal cu
cel de la precedentele alegeri locale, respectiv
parlamentare. UDMR nu a fost sancþionatã de
alegãtori. De aici decurge explicaþia probabilã,
cã pânã când UDMR nu va face vreo greºealã
imensã, maghiarii din România îi vor da voturile.
Putem risca urmãtoarea concluzie: rezultatele
obþinute de UDMR la alegerile locale nu depind
de performanþele sale guvernamentale. Deci, nu
pot servi drept criteriu veridic de evaluare.
Numãrul mandatelor UDMR la alegerile locale
este relativ stabil la toate cele trei scrutinuri.
Diferenþele provin din existenþa în unele
circumscripþii a unor candidaþi comuni, din
modificãrile suferite de legea electoralã, respectiv modificarea numãrului participanþilor la
vot. Aceastã schimbare minimã nu poate fi nicidecum imputatã participãrii UDMR la coaliþia
guvernamentalã. Am sublinia doar cã nici
alegerile locale nu aratã tendinþa cã prin
participarea sa la coaliþia guvernamentalã
UDMR ar fi pierdut din popularitate în rândurile
alegãtorilor maghiari. Pe lângã parlamentarii
aleºi pe lista UDMR au obþinut mandate ca
independenþi ºi alþi consilieri ºi primari maghiari,
mai ales la alegerile locale din 1996 ºi 2000.
La alegerile parlamentare ºi prezi-

denþiale s-a adeverit tendinþa avansatã de datele
sondajelor de opinie, ca ºi de rezultatele alegerilor locale. În comparaþie cu rezultatele de la
alegerile precedente, din 1996, UDMR a obþinut
voturi mai puþine, însã din cauza participãrii mai
reduse (la nivel naþional) ºi a modificãrii legii
electorale, în procente a primit mai mult,
obþinând în consecinþã mai multe locuri de
senatori ºi deputaþi. În timp ce pe plan naþional,
în comparaþie cu anul 1996, proporþia de
participare a fost mai redusã cu 20%, numãrul
celor ce ºi-au dat votul UDMR a scãzut cu
70.000, deci cu doar 10%.
În comparaþie cu celelalte partide din
coaliþie UDMR a reuºit sã-ºi pãstreze susþinerea.
Acest fapt se explicã clar prin votul etnic ºi mai
puþin prin aceea cã UDMR ar fi avut o prestaþie
mai bunã faþã de celelalte partide din coaliþie.
Putem adãuga de asemenea cã alegãtorii
maghiari probabil nu considerã UDMR rãspunzãtoare pentru problemele economice ale þãrii,
deoarece în interpretarea lor UDMR se ocupã în
primul rând de probleme care îi privesc pe
maghiari. Am obþine o imagine mai nuanþatã
dacã am examina rezultatele alegerilor pe
judeþe, dar acestea oferã o imagine în primul
rând despre politica localã, ºi mai puþin despre
aprecierea activitãþii UDMR ca partid de
guvernãmânt.
Rezultatele alegerilor pot avea o valoare
de semnal în aprecierea UDMR, dar nu pot fi
utilizate drept criterii de evaluare. Acestea pot fi
luate în consideraþie eventual în privinþa
partenerilor de coaliþie români. Alegãtorii
români au sancþionat în acest mod partidele
guvernante, ceea ce însã nu s-a întâmplat în
cazul UDMR ºi al alegãtorilor maghiari.
Putem trage concluzia cã examinarea
rezultatelor alegerilor parlamentare ºi locale
oferã foarte puþine informaþii privind eficienþa
UDMR în cadrul coaliþiei.9
Datele sondajelor de opinie. Conform
investigaþiei din primãvara anului 2000 a Cen-
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trului pentru Cercetãri ale Relaþiilor Interetnice
din Transilvania (CCRIT), care a avut în vedere
subiecþi maghiari, 80,6% dintre aceºtia au considerat cã activitatea guvernamentalã a UDMR se
caracterizeazã prin rezultate concrete, ºi doar
5,3% au fost de pãrere cã aceasta n-a izbutit sã
realizeze nimic din cele promise. Eficienþa
politicã a UDMR a fost apreciatã astfel:10
Rezultatele sondajelor ne permit sã con-

Dincolo de acestea, referitor la maghiarimea
din România, respectiv la UDMR, o problemã
centralã este influenþa exercitatã de asumarea
rolului guvernamental asupra democraþiei
interne din UDMR; respectiv asupra societãþii
maghiare din România, asupra conservãrii
identitãþii maghiarimii. De toate acestea sunt
strâns legate urmãtoarele: a) intensificarea sau
scãderea susþinerii UDMR ca partid (respectiv
Mai degrabã Mai degrabã dacã existã legãturã între
de acord
în dezacord participarea
la coaliþia
guvernamentalã
ºi susþiUDMR pânã acum a dus în general o politicã bunã
75,2
17,5
nere), ºi b) accentuarea sau
Drepturile minoritãþii maghiare din România pot fi
87,8
6,9
atenuarea clivajelor din
promovate, chiar dacã acest lucru se produce încet
interiorul UDMR. De vreme
Conducerea UDMR ar trebui sã încerce sã intre la
guvernare ºi în viitor, pentru cã doar astfel poate
82,6
9,9
ce nu existã criterii absolute
face ceva pentru maghiarime
de evaluare, putem porni de
Politicienii UDMR au reuºit foarte frecvent sã
22
68,3
la douã baze de referinþã.
promoveze interesele maghiarimii
Una o constituie obiectivele
Politicienii UDMR au fãcut doar promisiuni,
54,2
38,1
dar au realizat foarte puþine în favoarea maghiarimii
formulate în programul
cluzionãm cã populaþia maghiarã din România UDMR, iar cealaltã scopurile nedeclarate din
apreciazã mai degrabã pozitiv participarea spatele programului, adesea neformulate în
UDMR în coaliþia guvernamentalã. În schimb, politicã. Aceasta din urmã poate fi definitã pe
la fel ca în comparaþia cu rezultatele alegerilor, scurt ca înfãptuirea ºi funcþionarea, în paralel cu
nici datele sondajelor de opinie nu sunt criterii societatea româneascã, ºi pe criterii etnice, a
competente în privinþa activitãþii UDMR.
societãþii maghiare din România. Aceasta
include drepturile individuale (drepturile omuPunerea problemelor care pot
lui) ºi minoritare, o anumitã formã de autonomie,
evalua efectul deciziilor politice 
un sistem instituþional de sine stãtãtor, în care
drept criterii de apreciere
poziþiile de conducere sunt deþinute de persoane
alese, provenind din propriul grup naþional.
Este un loc comun cã participanþii vieþii
În continuare trecem în revistã argupublice maghiare din România ºi maghiarimea mentele pro ºi contra intrãrii UDMR la guverdin România îºi proiecteazã în mod diferit nare.
imaginea viitorului, ºi pun accentul pe prioritãþi
politice diferite. Pentru evaluarea rolului guverPersonajul principal: UDMR
namental al UDMR din materialul studiat am
Conform unuia dintre punctele de
considerat ca fiind importante urmãtoarele: pornire ale analizei noastre UDMR este un
relaþiile româno-maghiare, evoluþia convieþuirii partid organizat pe criterii etnice. În aceastã
interetnice, evoluþia raporturilor dintre calitate baza sa electoralã este constituitã
România ºi Ungaria ºi în acest context integra- aproape exclusiv din maghiari din România, ºi
rea euro-atlanticã a României; democratizarea în programul sãu reprezintã în primul rând
ºi stabilizarea sistemului politic al României. interesele acestora. La fel ca orice partid etnic,
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ºi UDMR are o dublã funcþie. Pe de o parte în
calitate de partid politic ia parte la viaþa politicã
din România, pe de altã parte îndeplineºte
sarcini de organizator al societãþii maghiare
din România. În cazul partidelor de acest tip, în
centrul programului ºi activitãþii politice se aflã
reprezentarea intereselor ºi valorilor grupului/comunitãþii naþionale/etnice respective.
Asemenea celorlalte partide, UDMR are o
conduitã de partid, iar conducãtorii sãi au interese care nu coincid totdeauna cu cele ale
grupului reprezentat.
Pe baza programului UDMR ºi a activitãþii parlamentare a grupului sãu de aleºi putem
afirma cã Uniunea a stãruit pentru descentralizare, pentru realizarea funcþionabilitãþii
economiei ºi în favoarea integrãrii euro-atlantice
a României. În acest sens, spre exterior, UDMR
poate fi clasatã în rândul partidelor liberale
moderne.11 UDMR a elaborat un program în
care ºi-a formulat concepþiile privind transformarea dezirabilã a societãþii din România, în
schimb este adevãrat cã  în mod firesc  le-a
formulat în aºa fel încât sã fie avantajoase din
punctul de vedere al maghiarimii din România.
În concepþia UDMR aderarea la Uniunea Europeanã ºi la NATO poate crea un cadru favorabil
pentru promovarea drepturilor  individuale
ºi/sau colective  ale maghiarimii din România.
Prin descentralizare se pot crea acele unitãþi
dispunând de competenþe proprii, în care pot lua
decizii într-o mai mare mãsurã (ºi) maghiarii,
privind problemele  în primul rând politice,
culturale ºi economice  care îi privesc.
Totodatã pe plan local se poate crea acel sistem
(maghiar) de instituþii, în care se poate realiza
reproducerea culturalã.
În termeni generali putem spune cã
UDMR ca partid etnic, la nivel macro, are o
dublã prioritate: a) crearea unor unitãþi mai
mici ºi mai autonome, unde putem include
descentralizarea administraþiei, autonomia,
federalismul, b) realizarea sistemului institu-

þional de sine stãtãtor, unde includem învãþãmântul, în primul rând universitatea maghiarã
autonomã, ºi diferitele institute ºi asociaþii
profesionale. În ansamblu, acestea semnificã
crearea societãþii paralele maghiare, instituþionalizarea sferei maghiare din România.
Ca organizaþie obºteascã UDMR se
strãduieºte sã organizeze sfera (consideratã)
civicã a comunitãþii maghiare din România.
Din acest punct de vedere întãreºte diferitele
organizaþii ºi instituþii, nu în ultimul rând pentru
a-ºi putea pãstra, eventual întãri, propria sa
bazã electoralã.
Din cauza caracteristicilor mai sus
amintite, în studiul nostru vor exista suprapuneri în evaluarea UDMR ºi a participãrii
UDMR la coaliþia guvernamentalã.
De la înfiinþarea sa UDMR ºi-a asumat
reprezentarea politicã a ansamblului maghiarimii
din România, dar au existat de la bun început
discuþii cu privire la definirea a ce ºi cum ar
trebui sã reprezinte. Neînþelegerile interne provin
în parte din concepþia diferitã cu privire la
sarcina ºi strategia UDMR. Aceste neînþelegeri
au însoþit istoria UDMR, de aceea este nevoie de
multã precauþie pentru a nu ne construi analiza
pe punctele de vedere ale uneia dintre orientãri.
Originea problemei: intrarea la
guvernare
În privinþa genezei participãrii la guvernare trebuie sã evidenþiem douã evenimente.
Cel mai important este încheierea urgentã a
tratatului de bazã româno-ungar în septembrie
1996. Faptul cã tratatul a fost elaborat de
guvernul Iliescu ºi respectiv Horn a avut ca efect
pe de o parte trecerea retoricii naþionaliste pe
planul al doilea în timpul campaniei electorale,
pe de altã parte a constituit un semnal din partea
guvernului ungar adresat UDMR cã în aceste
probleme decizia aparþine guvernelor celor douã
þãri. Dupã semnarea tratatului ºi înainte de
summit-ul NATO de la Madrid, România nu-ºi
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putea permite o campanie dominatã de retorica
naþionalistã. În calitate de observatori din
exterior ne este greu sã spunem ce motive
(considerente, interese) au stat la baza deciziei
UDMR de a intra la guvernare, dar cele amintite
mai sus au avut cu siguranþã contribuþia lor.
Al doilea factor a fost numirea de cãtre
UDMR a unui candidat propriu la alegerile
prezidenþiale. Sándor Balázs afirmã chiar cã
UDMR-ul a decis eventuala participare la
guvernare în momentul în care a numit un
candidat propriu la preºedinþie.12 Ca ºi Tibor T.
Toró, el considerã cã retorica mai moderatã a
lui György Frunda din timpul campaniei, care a
plasat programul de autonomie pe plan secund
(cel puþin din perspectivã radicalã), a avut ca
efect perceperea maghiarilor ºi a UDMR de
cãtre partidele româneºti ca fiind apþi de guvernare, sugerând acelaºi mesaj ºi electoratului
maghiar.13 În ciuda celor afirmate mai sus, nu
putem spune cã UDMR s-ar fi pregãtit pentru
participarea la guvernare în timpul campaniei
electorale.
CDR ºi PD aveau împreunã o majoritate parlamentarã de 53%, suficientã pentru
formarea guvernului, în timp ce nici împreunã
cu UDMR nu ar fi obþinut majoritatea absolutã
de douã treimi. Putem doar presupune care a
fost cauza cooptãrii UDMR la guvernare. S-a
dovedit în repetate rânduri cã în viaþa politicã
româneascã o majoritate cu doar 3% înseamnã
foarte puþin. Pe de altã parte, participarea la
guvernare a UDMR punea în luminã favorabilã
România în faþa Occidentului. Politicienii au
presupus cã la summit-ul NATO din 1997 acest
fapt ar fi putut înclina balanþa în sens pozitiv.
Nu în ultimul rând, aºa cu am mai amintit,
campania UDMR ºi al lui György Frunda
sugera imaginea unui partid credibil, fãrã multe
revendicãri. Putem adãuga cã, din cauza
polarizãrii politice, cooptarea la guvernare a
oricãrui alt partid avea ºanse minime. Din acest
punct de vedere UDMR pãrea rezolvarea cea
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mai puþin costisitoare .
Privind înapoi este foarte greu sã apreciem dacã participarea la guvernare a UDMR a
contribuit, ºi dacã da, în ce mãsurã, la popularitatea scãzutã ºi eºecul în alegeri al coaliþiei de
guvernare. Presupunem cã acest lucru a avut o
importanþã foarte micã. Scãderea popularitãþii
se datoreazã în primul rând unei imposibilitãþi
permanentizate de funcþionare a guvernului,
cauzate de conflictele interne din coaliþie, ca ºi
performanþelor economice slabe decurse ºi de
aici. UDMR are, fireºte, partea ei de rãspundere, dar  fãrã a încerca sã o absolvim  este
evident cã a exercitat o influenþã foarte micã
asupra proceselor economice. Din perspectiva
electoratului maghiar  care este în mare mãsurã
un electorat etnic  eºecul economic nu a îndepãrtat prea mulþi alegãtori de Uniune. Este justificatã presupunerea cã aceia dintre alegãtorilor
maghiari care la alegerile din 2000 nu au votat,
sau au votat altã formaþiune decât UDMR, au
fost influenþaþi mai degrabã de conflictele
interne ale Uniunii, sau de disputele locale,
decât de performanþa la guvernare a UDMR.
Din diferitele manifestãri reiese cã pe
parcursul/în interesul participãrii la guvernare,
UDMR a trebuit sã renunþe la anumite obiective. Acestea se referã în principal la ideea de
autonomie ºi la modelul de autoguvernare. Este
probabil cã pe parcursul negocierilor purtate
pentru formarea coaliþiei, CDR ºi/sau PD au
pus condiþia ca UDMR sã renunþe pe moment
la aceste deziderate.14 Se poate presupune cã
aceasta a fost condiþia minimalã pusã de aceste
partide. Existã douã explicaþii posibile. Pe de o
parte aceste partide nu sprijinã aspiraþia de
autonomie a UDMR, pe de altã parte nu-ºi
asumau riscul de a fi atacaþi de opoziþie pe
aceastã temã. Este, în fond, o pretenþie raþionalã
din partea partenerilor de coaliþie. Contravine
însã programului ºi obiectivelor UDMR.
În urma negocierilor pentru formarea
coaliþiei UDMR i-au revenit douã posturi de
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ministru, din care unul în fruntea Ministerului
Turismului, al doilea în fruntea Departamentului
de Protecþie a Minoritãþilor, înfiinþat în ianuarie
1997 (primul a fost condus de Ákos Birtalan, al
doilea de György Tokay). Mai târziu, în locul
portofoliului turismului, UDMR i-a fost atribuit
cel al sãnãtãþii, ºi, în primii doi ani ai coaliþiei,
a avut 11 posturi de secretar de stat.15
La nivel local ºi judeþean UDMR a
obþinut douã posturi de prefect ºi opt de
subprefect. Datoritã participãrii la coaliþie a
UDMR situaþia mai multor localitãþi s-a
îmbunãtãþit dar, cum în majoritatea cazurilor
lucrurile se petreceau la nivel informal, putem
presupune cã participarea la guvernare a creat o
situaþie mai favorabilã unui grup al minoritãþii
maghiare din România.16
Politologii împart cu predilecþie mandatul guvernamental de patru ani în etapele guvernului Ciorbea, Vasile ºi Isãrescu.17 Pãrerea
generalã este cã Guvernul Ciorbea a fost cel
mai favorabil minoritãþii maghiare din
România. La prima vedere este adevãrat, dar nu
putem uita cã în perioada premergãtoare
summit-ului NATO de la Madrid România
spera cã va fi acceptatã în NATO cu primul val.
În mod real avea ºanse foarte mici, dar
posibilitatea nu putea fi exclusã din start.
UDMR se afla în poziþia cea mai favorabilã
atunci, fiindcã pentru România era de importanþã majorã sã prezinte rezultate ºi în gestionarea problemei minoritãþilor naþionale. Tratatul de bazã dintre România ºi Ungaria, prezenþa
în coaliþia guvernamentalã a UDMR precum ºi
deciziile, favorabile în special maghiarilor din
România ºi în general minoritãþilor naþionale,
erau menite a dovedi Occidentului cã guvernul
român de atunci îºi schimbase orientarea.
Guvernul Ciorbea a mers pânã acolo încât a
modificat prin ordonanþã de urgenþã legea
învãþãmântului adoptatã în legislaþia precedentã.18 Aceasta a fost perioada în care UDMR
putea eventual sã smulgã o decizie pozitivã în

problema universitãþii maghiare finanþate de
stat. În perioada de dupã summit-ul de la
Madrid UDMR n-a mai fost atât de importantã
din punct de vedere extern pentru politica
româneascã. Acest fapt s-a reflectat ºi în
activitatea guvernamentalã ulterioarã.
Principala problemã privind intrarea la
guvernare a fost chiar modalitatea intrãrii. Pe
lângã problemele de principiu ºi cele practice,
principala problemã o constituie decizia luatã
de sus, legitimatã doar ulterior de conducere.
Astfel s-a încãlcat principiul democraþiei
interne, ºi s-a pus sub semnul întrebãrii rolul
forului de decizie. Toate acestea se înscriu în
procesul în care influenþa Consiliului Operativ
creºte în defavoarea CRU.19
Argumentaþia contestatarilor coaliþiei
Autoevaluãrile UDMR trec în revistã
succesele ºi insuccesele mandatului guvernamental.20 Opoziþia interioarã a UDMR contestã
mai degrabã modalitatea intrãrii la guvernare,
pune accentul pe eºecuri ºi cere socotealã
pentru nerealizãrile UDMR din domeniul
construcþiei sociale ºi al democratizãrii interne.
În timp ce evaluãrile proprii ale UDMR
subliniazã rezultatele obþinute pe plan legislativ
ºi în domeniul reformei economice, analizele
opoziþiei interioare nu amintesc aceste lucruri.
Putem evidenþia douã discursuri paralele care accentueazã liniile de clivaj deja
existente. Conducerea UDMR a adoptat tactica
paºilor mãrunþi, bazându-se pe ideea cã
drepturile trebuie obþinute treptat, ºi fiind
conºtientã cã acest lucru nu poate reuºi decât
prin compromisuri. Opoziþia în schimb porneºte de la ideea cã maghiarilor din România li
se cuvin anumite drepturi, ºi în chestiunile
cheie nu se pot face compromisuri, nici mãcar
temporar.21 Poziþiile sunt rigide, ºi nu este
probabilã conturarea unei apropieri între cele
douã tabere.
Opozanþii îi identificã pe cei care au
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asumat/creat coaliþia cu grupul de la Neptun
din 1992-1993. Ei considerã cã intrarea în
coaliþie a fost înfãptuitã de conducere printr-un
fel de puci, fãrã nici o legitimitate. Conducerea
a obþinut ulterior de la CRU legitimarea intrãrii
în coaliþie. Nu a cumpãnit consecinþele, ºi nu a
pretins preþul gâºtii.22 Au intrat în coaliþie fãrã
o convenþie de coaliþie, sau cu una care nu a fost
publicã. Opozanþii trag la rãspundere UDMR
pentru faptul cã nu reprezintã ºi nu duce la
îndeplinire obiectivele din programul sãu. Ei
considerã cã UDMR nu a funcþionat eficient ºi
a renunþat la obiectivele sale iniþiale privind
apãrarea intereselor, reprezentarea comunitarã,
medierea intereselor, apãrarea identitãþii,
autoorganizarea ºi pluralismul intern.23
Acest fapt a devenit evident în timpul
mandatului guvernamental, rãdãcinile problemei însã ajung în perioada anterioarã. Concluzia la care au ajuns contestatarii coaliþiei este:
conducerea UDMR trebuie schimbatã, ºi este
necesarã revenirea la principiile ºi programul
congresului de la Braºov din 1993. Credem cã
aceste critici vizeazã în primul rând activitatea
UDMR, ºi numai în al doilea rând participarea
ei la coaliþie. Principalul reproº legat de intrarea
în coaliþie este formulat astfel: aceasta a avut
loc fãrã o decizie interioarã ºi fãrã o convenþie.24
De partea românã, cu începere din
1996, cooptarea la guvernare a UDMR a
devenit un interes al puterilor în funcþiune.
Acestea sunt astfel în mãsurã sã controleze ºi sã
influenþeze politica UDMR. Dupã prima
cooptare la guvernare, puterilor în funcþiune de
la Bucureºti le este necesarã buna relaþie cu
UDMR ºi pentru a-ºi spori credibilitatea
internaþionalã, dar totodatã trebuie sã-i asigure
UDMR o minimã poziþie de negociere.
În cele ce urmeazã vom analiza efectele
participãrii la guvernare asupra convieþuirii
interetnice, respectiv asupra relaþiilor dintre
România ºi Ungaria. Considerãm pozitiv faptul
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cã aceste relaþii nu sunt conflictuale, dar fãrã a
afirma cã UDMR trebuie sã subordoneze totul
acestui scop. În acelaºi timp nu afirmãm nici cã
procesele actuale ar fi ireversibile, sau cã
asistãm la o schimbare semnificativã.
Convieþuirea interetnicã
Informaþii privind convieþuirea interetnicã putem obþine în primul rând din
sondajele de opinie. Populaþia în general, la fel
ca ºi maghiarii (consideraþi separat - n.ed.),
considerã cã în þarã lucrurile merg într-un sens
greºit. Cea mai mare problemã (ºi) pentru
populaþia maghiarã o reprezintã corupþia,
ºomajul, scãderea nivelului de trai ºi inflaþia,
abia dupã acestea urmeazã problemele
specifice comunitãþii maghiare (autonomia,
folosirea limbii materne, universitatea etc.).25
Conform rezultatelor Etnobarometrului
din mai-iunie 2000 relaþiile româno-maghiare
s-au îmbunãtãþit în comparaþie cu situaþia de
dinainte de 1996. Aceastã pãrere este
împãrtãºitã de români ºi maghiari deopotrivã,
de aceºtia din urmã într-o proporþie mai mare.26
Dupã participarea la guvernare a UDMR
subiecþii români ºi maghiari considerã deopotrivã cã situaþia maghiarilor s-a îmbunãtãþit,
foarte puþini fiind de pãrere contrarã. Cu toate
acestea diferã mult pãrerile privind drepturile
minoritãþilor. 83,1% dintre maghiari considerã
cã minoritãþile naþionale sunt defavorizate în
privinþa drepturilor.
În ciuda opiniei generale ºi a separãrii
din ce în ce mai accentuate a vieþii comunitãþii
maghiare din România, relaþiile interetnice nu
sunt tensionate. La nivelul vieþii de zi cu zi, în
pofida prejudecãþilor existente de fiecare parte,
apar foarte rar conflicte deschise între români ºi
maghiari. Putem avansa ca probabilã ideea cã
maghiarii se înþeleg mai bine cu susþinãtorii
partidelor de coaliþie, decât cu cei ai partidelor
de opoziþie, însã presa a relatat foarte rar despre
existenþa unor probleme grave.
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Sub efectul legilor ºi ordonanþelor
guvernamentale aprobate dupã 1996 discriminarea instituþionalã probabil s-a diminuat, dar
într-un stat cu o politicã etnicizatã este foarte
puþin probabil ca aceastã discriminare sã
disparã pe termen scurt sau mediu. Rezultatele
obþinute de UDMR în timpul participãrii la
guvernare se înscriu într-o mãsurã decisivã în
domeniul mãsurilor împotriva discriminãrii ºi
de politicã lingvisticã. Din cea de-a treia
categorie de obiective, de politicã identitarã,
UDMR s-a concentrat  în cadrul construirii
instituþiilor proprii  asupra creãrii structurilor
guvernamentale cu competenþe în gestionarea
problemelor minoritãþilor.27
Relaþii bilaterale interstatale: România
ºi Ungaria
În relaþiile Ungariei cu vecinii sunt
determinante trei tipuri de probleme: interesele
diferite provenind din vecinãtate; complexele
istorice; problema minoritãþii. În raporturile cu
România dupã 1989 problema cheie a relaþiilor
bilaterale este situaþia comunitãþii maghiare din
Transilvania. Pe plan teoretic aceasta se bazeazã
pe interpretarea diferitã a conceptului de naþiune
ºi viziunea diferitã privind drepturile minoritãþilor. La nivelul relaþiilor interstatale celelalte
legãturi  de ex. economice ºi de integrare  sunt
secundare. Aceste relaþii depind în acelaºi timp
de prioritãþile celor douã þãri, adicã dacã factorii
de politicã externã îndeamnã cele douã state la
cooperare sau nu. Depind, de asemenea, de
componenþa guvernelor aflate la putere ºi de
politica duse de acestea în privinþa minoritãþilor.
Dupã cum se ºtie, tratatul de bazã a fost
încheiat de guvernul PSD-PLD (Partidul Socialist Ungar  Partidul Liber-democrat) cu guvernarea PDSR în septembrie 1996. Partidele
guvernamentale de atunci apreciau cã acest
tratat a avut o contribuþie semnificativã ºi a creat
condiþiile pentru îmbunãtãþirea relaþiilor
româno-ungare. Opoziþia de atunci considera cã

a fost o greºealã încheierea tratatului în aceastã
formã, ºi mai ales cu guvernul român de atunci.28
Deºi i s-au adus numeroase critici,
tratatul de bazã a contribuit la invitarea UDMR
de a participa la guvernare. Este greu de
închipuit cã acest lucru s-ar fi întâmplat fãrã
tratatul de bazã (conceput în acest spirit).
Semnând tratatul, ambele pãrþi au fãcut
compromisuri, dar compromisul mai mare se
pare cã l-a fãcut partea ungarã (recomandarea
1201, problema retrocedãrii bunurilor bisericeºti, cauza universitãþii maghiare). Nu putem
uita nici faptul cã tratatul de bazã a fost încheiat
în primul rând din pricina integrãrii NATO, ºi
putem presupune cã nici una dintre pãrþi nu a
contat pe rezolvarea problemei minoritãþilor.
Cu toate acestea tratatul constituie o bazã de
referinþã pentru ambele pãrþi, fiecare interpretând documentul conform intereselor proprii.
Politica externã ungarã a sprijinit în forurile
internaþionale acceptarea României în diferitele
organisme internaþionale, în acelaºi timp
relaþiile bilaterale s-au intensificat prin faptul cã
s-au creat mai multe legãturi interministeriale.
Principiul politicii privind minoritãþile, conform cãruia guvernul ungar sprijinã revendicãrile organizaþiilor minoritãþii, nu a condus la
complicaþii diplomatice. Este important faptul
cã politica externã ungarã nu s-a pronunþat la
nici un nivel împotriva României.
Este greu de spus ce a determinat îmbunãtãþirea relaþiei României cu Ungaria: participarea UDMR la guvernare, coaliþia mai proocidentalã sau semnarea tratatului de bazã. Este
cert cã înainte de 1996 ar fi existat puþine ºanse
pentru deschiderea consulatului ungar de la
Cluj ºi sprijinirea financiarã a universitãþii
particulare maghiare de cãtre Ungaria ar fi fost
cu siguranþã mult mai problematicã. Au devenit
frecvente vizitele reciproce între politicienii din
Ungaria ºi România, în cadrul cãrora au fost
încheiate mai multe acorduri importante. Dintre
acestea subliniem acordurile privind muncitorii
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sezonieri ºi deschiderea unor noi puncte de
trecere a frontierei. Un fenomen deosebit de
important este faptul cã poluarea Tisei nu a
declanºat isterii politice.29 Participarea la
guvernare a UDMR a înlesnit organizarea
diferitelor întâlniri ºi încheierea acordurilor. În
aceastã privinþã UDMR a îndeplinit mai ales un
rol de intermediar.
Potrivit datelor sondajului de opinie
citat, maghiarii din România apreciazã pozitiv ºi
relaþiile din ultimii trei ani dintre România ºi
Ungaria, respectiv se aºteaptã la o îmbunãtãþire
în continuare la nivelul dezideratelor. ªi în cazul
acesta subiecþii maghiari sunt cei care împãrtãºesc într-un numãr mai mare aceastã pãrere.30
Prima prioritate a guvernului ungar
precedent a fost integrarea în UE a Ungariei,
problema minoritãþilor maghiare de peste
hotare a trecut într-o oarecare mãsurã pe planul
al doilea, fiind consideratã o problemã de
specialitate din cadrul politicii externe.
Integrarea este prioritarã ºi pentru Guvernul
Orbán, dar problematica minoritãþilor din afara
graniþelor, ca temã centralã a bazei ideologice a
partidelor de coaliþie, s-a accentuat  chiar în
detrimentul celei dintâi , sprijinirea lor fiind
consideratã o chestiune de politicã naþionalã.
Guvernul precedent nu a fost un
partener real pentru maghiarimea din România.
Cu participarea la guvernare a UDMR guvernul
condus de CDR s-a raportat deja altfel la
problematica minoritãþilor. Pe de o parte
politicienii partidelor de coaliþie au o atitudine
mai favorabilã faþã de problema minoritãþilor,
pe de altã parte aºa cerea ºi interesul politic. Ar
fi o greºealã sã considerãm cã atitudinea
fundamentalã se deosebeºte în mod esenþial de
cea a politicienilor din guvernarea precedentã 
mai degrabã a fost vorba de o variantã mai
îngãduitoare a statului naþional, neutru din
punctul de vedere al limbii31 , trebuie sã ne fie
clar însã cã UDMR nu putea spera decât din
aceastã parte la un oarecare sprijin pentru
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realizarea programului sãu.
Guvernul Orbán a fost mai activ decât
predecesorul sãu în privinþa politicii referitoare
la maghiarime. A sprijinit mai deschis  prin
declaraþii, vizite ºi ajutor material  obiectivele
maghiarimii din România. Cu toate acestea,
relaþia celor douã state a avut o evoluþie pozitivã. Aceasta se poate datora pe de o parte
participãrii formaþiunii maghiarilor la guvernare, pe de altã parte orientãrii politicii externe a
guvernului de la Bucureºti din perioada 19962000, care a realizat cã relaþiile bune cu
Ungaria ºi cu UDMR îi pot îmbunãtãþi ºansele
de integrare euroatlanticã.
(continuare în numãrul urmãtor)
NOTE
Am putea spune cã am pus accentul mai mult pe
aspectele sociale decât pe cele politice. În cursul
analizei a trebuit sã recunoaºtem cã nu ne-am putut
afirma pe deplin aspiraþia spre obiectivitate, în schimb
abordarea noastrã a fost influenþatã nu de preferinþe
politice ci de concepþia noastrã profesionalã.
2
Miklós Bakk: 1989-1999: Primii zece ani ai UDMR.
În Romániai Magyar Évkönyv 2000 (Anuar maghiar
din România), red. Barna Bodó, Ed. Polis, Cluj, 2000,
19-32.; Cronologie. În UDMR 1989-1999, Cluj, 2000.
3
În continuarea cercetãrii noastre avem în vedere
realizarea, pe baza unui sistem unitar de criterii, a unor
interviuri cu 50 de persoane participante în activitatea
guvernamentalã, respectiv vom prelucra discuþiile din
cadrul Consiliului Reprezentanþilor UDMR. Astfel se
va putea crea fundalul necesar unei analize mai
aprofundate. Informaþiile provenind din reþeaua
informativã internã a UDMR ne-au parvenit doar pe
calea unor informaþii verbale, respectiv nu am avut
acces la pãrþile ne-publice ale unor investigaþii de
opinie publicã.
4
Ar fi necesarã o analizã completã cuprinzând ºi
nivelul micro  analiza presei, analiza înþelegerilor
politice, împãrþirea de resurse etc. , dar aceasta
depãºeºte cu mult limitele unui studiu. Aceastã
activitate se poate imagina doar în cadrul unei munci
colective îndelungate ºi bine finanþate.
5
Mérlegen: Az RMDSZ a koalícióban, 1996-2000.
(UDMR în coaliþie 1996-2000), f.a. 80.; resp. Tibor
Toró T.: Az RMDSZ koalíciós szerepvállalása:
zsákutca vagy kiút egy hatékonyabb érdekképviselet
felé? (Asumarea rolului în coaliþie al UDMR:
fundãturã sau cale spre o reprezentare mai eficientã a
1
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intereselor?) Magyar Kisebbség, serie nouã, an IV.,
1998, nr. 1., 222-251, ºi rãspunsurile publicate, idem
1998, nr.2., 3-141.; Attila Zsolt Borbély: Markónak
mennie kell (Markó trebuie sã plece), Erdélyi Napló,
1999., nr. 17.
6
Zoltán A. Biró: A kormánybalépés egy éve a magyarmagyar reláció szemszögébõl (Un an de la intrarea la
guvernare din punctul de vedere al relaþiei maghiaromaghiare). În Miklós Bakk- István Székely - Tibor
Toró T (red): Útközben: pillanatképek az erdélyi
magyar politika reformjáról (Pe drum: instantanee ale
reformei politicii maghiare din Transilvania), ed. Pro
Print, Miercurea Ciuc, 1999, 124-137.
7
Vezi comentariile referitoare la primele douã în
Kántor-Bárdi, REGIO, 2000/4.
8
Dan Pavel: De ce nu s-a predat coaliþia? Sfera
Politicii 2000, nr.78, ianuarie, 5.
9
Precizia analizei noastre ar fi putut fi sporitã
comparând datele sondajelor realizate la ieºirea de la
urne ºi rezultatele preelectorale cu rezultatele obþinute
în circumscripþii.
10
Romániai Magyarok 2000 (Maghiarii din România
2000), CCRIT, 2000, martie, 33.
11
Iar dacã ne uitãm la partea din program referitoare la
propria societate, întâlnim un sistem de valori
conservator, tinzând spre consolidare.
12
Sándor Balázs: A hatalomban vagy a hatalomból (La
putere sau din putere). Magyar Kisebbség, 1998. Nr. 2., 6.
13
Toró T. Tibor: Az RMDSZ koalíciós szerepvállalása:
zsákutca vagy kiút egy harékonyabb politikai
érdekképviselet felé? (Asumarea rolului în coaliþie al
UDMR: fundãturã sau cale spre o reprezentare mai
eficientã a intereselor?) Magyar Kisebbség 1998. Nr.
1., 224.
14
Presupunere, sugeratã ºi de László Tõkés în
prelegerea Érvek és ellenérvek (Argumente ºi
contraargumente) de la Timiºoara, în Barna Bodó
(red.) Kisebbségi érdekképviselet: kormányból vagy
ellenzékbõl (Apãrarea intereselor minoritare: de la
guvernare ºi/sau din opoziþie). Timiºoara, 1997, 7.
15
Mérlegen op.cit. 67-70
16
UDMR a numit în posturi din aparatul guvernamental
central ºi local peste 170 de persoane. Mérlegen op. cit.
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UDMR ºi coaliþia
guvernamentalã (1996-2000) (II)
ZOLTÁN KÁNTOR
NÁNDOR BÁRDI

Promovarea intereselor
minoritãþilor/ Politica privind
minoritãþile
În domeniul politicii privind minoritãþile, UDMR a formulat pe de o parte prioritãþi
care asigurã drepturile individuale ºi colective
ale minoritãþii maghiare din România, pe de altã
parte a iniþiat mãsuri care vizau întãrirea
sistemului de instituþii maghiare.
Realizarea prioritãþilor guvernamentale
ale UDMR
În acest caz sarcina analistului este aparent uºoarã. Având în faþã documentul Prioritãþile de acþiune ale Uniunii Democrate a Maghiarilor din România în cadrul coaliþiei guvernamentale32, trebuie sã-l confruntãm cu ceea ce
s-a realizat33. Numai cã realizarea marii majoritãþi a celor enumerate în document nu a depins
exclusiv de UDMR, respectiv pentru majoritatea mãsurilor vizate UDMR a elaborat
iniþiative legislative, dar  aºa cum vom arãta
mai târziu  pânã la sfârºitul mandatului guvernamental o bunã parte a acestora n-a ajuns mai
departe de faza dezbaterii parlamentare sau din
comisiile de specialitate.
În planul politicii externe nu s-a realizat
primirea în NATO, eliminarea obligativitãþii
vizelor pentru cetãþenii români în spaþiul UE,

dar s-a reuºit îmbunãtãþirea relaþiilor românoungare, iar în economie înfiinþarea parcurilor
industriale, a sistemului de sprijinire a întreprinderilor mici ºi mijlocii, introducerea impozitului
pe venit. Cea mai importantã realizare a UDMR
poate fi consideratã în acest domeniu reorganizarea Ministerului Turismului. Aceste rezultate
parþiale n-au generat însã o realã schimbare
structuralã în economia României, iar în planul
prioritãþilor sale economice UDMR a obþinut
numai rezultate fragmentare. În privinþa autoguvernãrii nu s-a reuºit confirmarea de cãtre parlament a ordonanþei de urgenþã34. Condiþiile legale
ale gestionãrii bunurilor aparþinând administraþiei locale au fost create de legea privind
finanþele publice, proprietatea obºteascã, statutul drumurilor ºi concesiile locale. S-a reuºit
votarea legii privind referendumul local ºi legea
funcþionarilor publici.35 Deci, în afarã de votarea
ordonanþei de urgenþã în parlament, toate
celelalte obiective au fost atinse. În domeniul
politicii privind minoritãþile, UDMR a convins
puterea sã semneze Charta Europeanã a
Limbilor Regionale ºi Minoritare ºi a elaborat
reglementãrile referitoare la politica de minoritãþi din legile care întãresc autonomia localã.
Dar nu s-a adoptat legea cadru a protecþiei minoritãþilor. În schimb, în august 2000, a luat sfârºit
elaborarea legii de combatere a discriminãrii,
adoptarea ei rãmânând în sarcina guvernului
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PDSR. Cea mai complexã problemã este cea a
restituirii bunurilor comunitare, respectiv bisericeºti. În 1997-98 au fost adoptate mai multe
ordonanþe guvernamentale pe aceastã temã
(21/1997; 13/1998), din cele 22 de imobile nominalizate au fost restituite câteva (între care
Casa de Culturã Petõfi din Bucureºti, ºi Liceul
Brassai din Cluj). Ordonanþa de urgenþã nr.
83/1999 a dispus restituirea a 63 de imobile
aparþinând comunitãþilor minoritare (la care a
fost adãugatã în decembrie o listã cu încã 53 de
imobile). Dintre aceste imobile au fost restituite
28. Numai cã prin ordonanþa de urgenþã lista
imobilelor restituibile este aprobatã de o comisie
specialã, iar o alta analizeazã dacã pot fi restituite
sau nu, în funcþie de utilizarea actualã. Apoi
trecerea în cartea funciarã se face pe cale judiciarã.
Dupã parcurgerea acestei proceduri complicate,
pânã la ora actualã au fost trecute în cartea
funciarã numai 19 imobile aparþinând comunitãþii
maghiare. Dintre acestea numai Casa Petõfi din
Bucureºti ºi Palatul Episcopiei Reformate din
Oradea au fost efectiv luate în proprietate.36
Reforma agrarã din 1921 a expropriat
85% dintre proprietãþile bisericilor maghiare.
Bisericile pot revendica acum doar 15% din
pãmânturile care le-au aparþinut înainte de 1918,
ºi doar þinând cont de restricþiile de suprafaþã
cuprinse în legea 1/2000.
Printre prioritãþi s-a numãrat ºi supravegherea reglementãrilor care interzic asimilarea forþatã ºi modificarea componenþei demografice a teritoriilor locuite de minoritãþi. Cazul
orfelinatului de la Odorheiu-Secuiesc ºi construcþia sistemului instituþional al Bisericii
Ortodoxe în Secuime au arãtat însã cã din partea
coaliþiei guvernamentale nu a existat o suficientã fermitate în respectarea acestei prioritãþi.37
Dintre prioritãþile legate de învãþãmânt
nu s-a reuºit satisfacerea nevoilor ºcolare locale
ale ceangãilor maghiari ºi reînfiinþarea universitãþii maghiare de stat din Cluj. UDMR a obþinut
rezultate serioase în celelalte domenii: reforma
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învãþãmântului, modificarea legii învãþãmântului, creºterea numãrului de ºcoli în care se
poate studia ºi în limba maghiarã, precum ºi
sporirea efectivului de elevi din ºcolile respective.38 Însã învãþãmântul superior în limba
maghiarã a fost problema care a pus cel mai
mult la încercare relaþiile dintre UDMR ºi
ceilalþi parteneri de guvernare, ducând aproape
la ieºirea de la guvernare a UDMR. În acelaºi
timp problema universitãþii independente maghiare a reprezentat ºi în cadrul UDMR unul din
principalele motive de divergenþã. Nu cercetãtorului îi revine rolul sã decidã cum ar fi
trebuit sã procedeze UDMR.39
În viaþa culturalã s-au fãcut progrese
numai în privinþa utilizãrii pe bazã de concurs a
fondurilor Departamentului Minoritãþilor Naþionale. Legile enumerate printre prioritãþi  cu
excepþia statutului cultural al naþionalitãþilor 
au fost elaborate, dar nu ºi adoptate.
Dintre prioritãþile bisericilor s-a reuºit
numai crearea, în cadrul sistemului de învãþãmânt
privat, a instituþiilor de învãþãmânt confesional de
toate profilurile. Nu s-a realizat elaborarea legii
cultelor, retrocedarea bunurilor bisericeºti
amintite, introducerea oficierii în limba maghiarã
a slujbelor bisericeºti pentru ceangãi.
Rezumând: dintre prioritãþile guvernamentale cele mai mari rezultate s-au obþinut în
domeniul administraþiei locale ºi în cel al
învãþãmântului. Dar în cele douã domenii considerate de importanþã cheie, respectiv retrocedarea bunurilor bisericeºti ºi comunitare ºi
reînfiinþarea universitãþii de stat cu limbã de
predare maghiarã, UDMR a obþinut numai
succese parþiale.
Activitatea legislativã
În cadrul activitãþii legislative din cele
douã camere ale parlamentului, unele legi au
fost iniþiate în comun de cãtre coaliþie, iar altele
separat de UDMR. În plus, mai multe mãsuri
importante din punctul de vedere al politicii
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privind minoritãþile au fost promovate eludând
legislativul, prin ordonanþe de urgenþã. Grupurile parlamentare ºi membrii UDMR au iniþiat în
total 89 de proiecte de lege. Privind strict numeric, cele mai multe se referã la extinderea autonomiei locale (19), dar majoritatea acestora (14)
propune modificarea încadrãrii într-o anumitã
clasã de unitate administrativã a câte unei localitãþi. O altã categorie importantã a iniþiativelor se
referea la crearea unui climat favorabil de afaceri
(9), la sprijinirea întreprinderilor mici ºi mijlocii
(4) ºi la privatizarea economicã (6). Între iniþiativele legislative elaborate de UDMR au o proporþie semnificativã ºi cele referitoare la agriculturã ºi silviculturã (8), sau cele din domeniul
muncii ºi asigurãrilor sociale (9). Dar douã treimi
din aceste iniþiative n-au ajuns mai departe de
ordinea de zi a Senatului sau a Camerei Deputaþilor sau de comisiile de specialitate. Numai 13
iniþiative legislative elaborate de cãtre UDMR au
devenit legi. Dintre acestea, din punctul de vedere
al comunitãþii maghiare, douã sunt importante:
procesul ºi reglementarea practicã a retrocedãrii
terenurilor agricole care depãºesc 10 hectare ºi a
pãdurilor care depãºesc 1 hectar, respectiv a
proprietãþilor agricole ale composesoratelor, ale
bisericilor sau comunelor (169/1997), ºi stabilirea nivelului maxim al suprafeþei retrocedabile
la 50 de hectare în cazul terenurilor agricole ºi la
10 hectare în cazul terenurilor forestiere
(1/2000). În privinþa poziþiilor administrative s-a
obþinut numai declararea ca oraº a localitãþii
Târnãveni ºi ca municipiu a oraºului Târgu
Secuiesc (1999/167). Alte trei iniþiative legislative care au avut succes au fost cele referitoare
la crearea parcurilor industriale ºi la sprijinirea
întreprinderilor mici ºi mijlocii. Dintre proiectele legislative ale UDMR doar trei au fost respinse, dintre care numai unul se referea indirect
la politica privind minoritãþile.40
Fãcând o trecere în revistã tematicã a
activitãþii legislative a UDMR, trebuie sã evidenþiem, din punctul de vedere al iniþiativelor

privind drepturile lingvistice, ordonanþa de
urgenþã pentru modificarea legii învãþãmântului,
care asigurã dreptul la învãþãmânt în limba maternã la toate nivelurile, precum ºi ordonanþa de
urgenþã de modificare a legii administraþiei publice locale. Aceasta din urmã asigurã folosirea
oficialã a limbii materne în localitãþile în care o
minoritate depãºeºte 20% din populaþie.41 În privinþa retrocedãrii ºi consolidãrii proprietãþii private, cele mai importante realizãri sunt cele douã
legi deja amintite, iniþiate de UDMR. De importanþã similarã cu cele de mai sus sunt ºi cele care
asigurã condiþiile legale pentru gestionarea independentã a bunurilor de cãtre unitãþile administrative, legile de descentralizare care reglementeazã autodeterminarea politicã a comunitãþilor
locale, deºi în acest domeniu nu au fost încã
adoptate legile fundamentale.42 Chiar ºi în aceste
condiþii au fost extinse semnificativ competenþele
decizionale ale comunitãþilor locale.
Din punctul de vedere al politicii privind
minoritãþile  exceptând reglementãrile privitoare la învãþãmânt ºi la folosirea limbii materne
 s-au obþinut rezultate semnificative la nivelul
comunitãþilor ºi al relaþiilor de proprietate locale. Activitatea parlamentarã mai are douã aspecte mai puþin sesizabile, ceea ce este valabil ºi în
cazul activitãþii guvernamentale. Pe de o parte,
buna pregãtire profesionalã a parlamentarilor
UDMR, idee acceptatã ºi în viaþa politicã
româneascã, ºi imaginea astfel proiectatã despre
maghiari. Celãlalt aspect important, care
înseamnã totodatã ºi depãºirea fazei de politicã
resentimentarã în domeniul apãrãrii minoritãþilor, este urmãtorul: dacã politicianul minoritãþii
este prezent în anumite procese de pregãtire a
deciziilor, nu mai este oportunã aducerea în
discuþie a anumitor teme ºi idei. Un astfel de caz
public a fost luarea de poziþie a conducãtorului
Departamentului pentru Minoritãþi împotriva
proiectului de amplasare a unei statui a mareºalului Antonescu la Cluj43, sau împiedicarea
adoptãrii proiectului legii cultelor în comisia
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parlamentarã de specialitate.44 În interesul
ineludabilei cooperãri, partidele trebuie sã chibzuiascã dacã e bine sã foloseascã, chiar supralicitându-se, retorica antiminoritarã, deoarece în
probleme guvernamentale sau parlamentare de
cu totul altã naturã UDMR se poate revanºa.
Activitatea guvernamentalã
În activitatea guvernamentalã a UDMR
considerãm ca fiind cea mai importantã crearea
structurii guvernamentale care se ocupã cu
problema minoritãþilor. Pe lângã Departamentul
de Protecþie a Minoritãþilor ºi funcþia de
ministru fãrã portofoliu, înfiinþarea birourilor
regionale ºi mai apoi proiectele de acte normative, elaborate în cadrul departamentului, au
asigurat posibilitatea gestionãrii problemelor
specifice.45 Realizarea iniþiativelor legislative ale
departamentului (legea de eliminare a discriminãrii, înfiinþarea Institutului de Cercetare a
Problemei Minoritãþilor ºi prelungirea termenelor de depunere a cererilor pentru persecutaþii
politici) se gãseºte deja în mâinile noului guvern
condus de PDSR. În cadrul Ministerului
Educaþiei a fost înfiinþat Secretariatul de stat
pentru minoritãþi ºi Departamentul pentru
învãþãmântul în limba maghiarã.46 La nivel
judeþean au fost create posturi de inspectori
generali ºi de inspectori specialiºti responsabili
cu învãþãmântul în limba maghiarã. În cadrul
Ministerului Culturii s-a lãrgit Direcþia pentru
minoritãþi ºi, în urma reorganizãrii curatoriilor
de specialitate, au fost implicaþi peste tot ºi
specialiºti maghiari. În acest domeniu considerãm de cea mai mare importanþã trecerea în
subordinea autoritãþilor locale a mai mult de 120
de instituþii culturale, prin care o serie de probleme privind folosirea limbii ºi construcþia de
instituþii au trecut pe plan local unde  în cazul
unei autoguvernãri maghiare  reprezentarea
culturalã maghiarã nu este contestatã.47 În
filialele judeþene ºi teritoriale ale Ministerului
Turismului ºi Fondului Proprietãþii de Stat a fost
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asiguratã reprezentarea maghiarã. Dintre cele 12
regiuni turistice, în cele 3 regiuni locuite de
maghiari conducãtorii reprezentanþelor ministeriale au fost maghiari.48
Un alt domeniu al activitãþii guvernamentale este împãrþirea resurselor. Pe acest plan,
din resursele semnificativ mai mari ale Departamentului de Protecþie a Minoritãþilor, s-a asigurat
o finanþare semnificativã pentru organizaþiile
minoritãþilor (în 1997 6 miliarde de lei, în 2000
62,6 miliarde de lei) ºi pentru diferite programe
destinate pãstrãrii identitãþii naþionale. În cadrul
Ministerului Educaþiei o lãrgire structuralã
semnificativã a reprezentat-o lãrgirea învãþãmântului în limba maghiarã, înfiinþarea de noi
departamente, instituþii, ºi a liniei maghiare din
Universitatea Babeº-Bolyai, ca bazã a viitoarei
secþii maghiare.49 În cazul Ministerului Culturii
un mare salt l-a reprezentat sprijinirea proporþionalã a programelor maghiare (în 1997 au fost
acceptate 67, iar în 2000 un numãr de 300 de
concursuri; în cei patru ani au fost cheltuiþi
aproape 5 miliarde de lei în acest scop). În
domeniul editãrii de carte ºi reviste instituþiile
maghiare au beneficiat de sprijin de la stat pentru
prima oarã în 1997. De asemenea, pentru prima
oarã ministerul a sprijinit ºi amplasarea de statui
maghiare în spaþii publice.50 În domeniul ocrotirii
monumentelor 10% din fondurile ministerului au
fost utilizate pentru restaurarea unor monumente
aparþinând patrimoniului cultural maghiar (în
total este vorba de 32 de proiecte).
În gestionarea problemelor privind minoritãþile au jucat un rol indirect acele mãsuri iniþiate
de politicienii UDMR care aveau ca scop apropierea de UE, consolidarea economiei de piaþã ºi
a proprietãþii private. În final trebuie sã amintim
ºi acea parte a activitãþii guvernamentale care s-a
materializat în acorduri concrete ministeriale
româno-maghiare (ex. omologarea diplomelor
obþinute în Ungaria, cooperarea în domeniul
ocrotirii monumentelor, acordul în domeniul
turismului).51
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Am analizat mai sus realizãrile ºi
insuccesele programului declarativ, în cele ce
urmeazã vom examina efectele participãrii la
guvernare asupra a trei domenii prioritare:
societatea, mobilitatea ºi liniile de clivaj.

interese total diferite decât acolo unde maghiarimea este în minoritate. Programele UDMR,
bagajul de cunoºtinþe de pânã acum al aparatului
sãu, au avut în vedere situaþia din urmã. În
teritoriile cu majoritate maghiarã însã nu
problemele interetnice, ci cele de modernizare
Societatea
sunt esenþiale. La acestea însã UDMR nu a
Prin participarea sa la guvernare UDMR putut propune rezolvãri mai moderne, moduri
a promovat mai eficient interesele minoritãþii, mai eficiente de gestionare decât obiºnuitele
însã  conform criticilor UDMR  a trecut pe rãspunsuri din Romania.52
planul secund construcþia societãþii maghiare
din România. UDMR ca partid a pus accentul pe
Mobilitate socialã
politica centralã, bucureºteanã, ºi a încercat sã
Influenþa exercitatã de guvernare asupra
rezolve problemele generale prin rolul asumat în mobilitãþii, evoluþiei imaginii de viitor, respectiv
procesul legislativ. În cele de mai sus am asupra migraþiei este greu de evaluat. Statisticile
enumerat deja în ce domenii s-a soldat aceastã ºi analizele româneºti nu ne oferã destule date
încercare cu succese sau cu succese parþiale.
cu privire la evoluþia mobilitãþii sociale, ºi avem
Dupã cum am amintit la începutul ºi mai puþine cunoºtinþe despre aspectele etnice
studiului, pe lângã rolul de partid, UDMR ale acesteia. Nici analizele româneºti nu consiîndeplineºte ºi un rol de organizator social. În derã cã reforma ºi reorganizarea economicã s-ar
aceastã calitate UDMR ºi-a propus ca obiectiv fi realizat. Dupã primele semne încurajatoare
crearea ºi consolidarea sistemului instituþional ºi reforma s-a împotmolit, iar societatea se caraca cadrului existenþial al maghiarilor din terizeazã mai degrabã prin sãrãcire. Acest fapt
România. În parte acest lucru s-a realizat de la este indicat ºi de acele date ale sondajelor de
sine dupã schimbarea de regim survenitã în opinie care semnaleazã întoarcerea spre politica
1989, în parte s-a instituþionalizat continuu în antireformistã ºi redistributivã de dinainte de
anii urmãtori datoritã organizaþiilor locale 1996. Acest fapt are impact, evident, ºi asupra
UDMR, respectiv a celor care pot fi considerate maghiarimii din România, ºi nu avem nici un
organizaþii civice maghiare. Prin participarea sa motiv sã presupunem cã aceste procese sunt mai
la guvernare UDMR a putut sprijini acest puþin valabile în cazul maghiarimii.
proces, folosind ºi resursele bugetare.
Referitor la mobilitate avem o oarecare
În domeniul promovãrii intereselor perspectivã numai asupra situaþiei elitei.53
minoritãþilor suntem martorii unei anumite Trebuie sã spunem de la bun început cã UDMR
schimbãri. La ora actualã nu mai trebuie n-a trebuit sã se lupte cu adevãrat pentru
rezolvate situaþii conflictuale interetnice des- resursele necesare funcþionãrii. Acestea au fost
chise, cazuri de discriminare, ci mai degrabã acoperite în parte din finanþãri de stat, dar în mai
dreptul la edificarea ºi la punerea în miºcare mare mãsurã din fonduri ale fundaþiilor publice
independentã a instituþiilor. Aceastã problemã din Ungaria, primite  în primul rând  prin
însã, în foarte multe cazuri, a fost transferatã, intermediul societãþii civile. Cotizaþiile colectate
chiar mulþumitã coaliþiei, în competenþa puterii la nivel local au fost suficiente numai pentru
locale. La acest nivel însã ne confruntãm deja cu acoperirea unei pãrþi a cheltuielilor locale. Elita
o problemã esenþialã, ºi anume cã în localitãþile a depins de fapt de redistribuirea de stat (a douã
cu populaþie majoritarã maghiarã se articuleazã state). (Aceastã constatare este valabilã, desigur,
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doar pentru o parte a elitei politice.) Treptat, în
urma alegerilor parlamentare ºi locale, din ce în
ce mai mulþi reprezentanþi ai UDMR ºi-au
câºtigat existenþa sau ºi-au completat veniturile
din salariul primit de la statul român. Acest venit
explicã în parte faptul cã pãtura intelectualã a
fost treptat exclusã din viaþa politicã de cãtre cea
a oamenilor de afaceri ºi a tehnocraþilor. În
cursul schimbãrii societãþii, dintre parlamentari
ºi reprezentanþii administraþiei locale au mai
putut face faþã cerinþelor doar cei care aveau
cunoºtinþe administrative ºi economice ºi îºi
ºtiau clar interesele. (Aceastã schimbare s-a
manifestat încã de la începutul anilor 90,
participarea la guvernare a UDMR amplificând
doar tendinþa.)
Posibilitãþi de mobilitate au avut în
primul rând cei care fãceau politicã, respectiv
elita economicã. (Printre cei ce fãceau politicã îi
numãrãm ºi pe cei ajunºi în poziþiile delegate de
cãtre UDMR dupã schimbarea de guvern.) Linia
de clivaj deja amintitã este reprodusã de faptul cã
în poziþii ale administraþiei de stat au ajuns în
general apropiaþii actualei conduceri UDMR. De
aceea aceastã pãturã, fireºte, are o atitudine mai
favorabilã cu privire la participarea la guvernare.
Acest grup nu este însã atât de numeros ºi nu are
o atât de mare influenþã ca în cazul Slovaciei,
unde imediat dupã alegeri, Partidul Coaliþiei
Maghiare (în cea mai mare mãsurã foºtii membrii
ai Partidului Civic Maghiar) a prezentat liste
nominale gata întocmite pentru anumite funcþii.
În cazul UDMR acest lucru nu a avut loc din
cauza caracteristicilor vieþii politice româneºti,
construite pe principiul negocierilor personale ºi
nu pe acela al programelor, convenþiilor.
Formarea intelectualilor are loc în primul rând în cadrul universitãþilor ºi, dupã cum
am mai semnalat, în acest domeniu s-au obþinut
rezultate serioase. Deocamdatã însã s-a obþinut
numai o creºtere cantitativã, însã în privinþa
învãþãmântului de calitate se manifestã deficienþe grave. Adevãrata formare a elitei are loc

S.P. nr. 99/2001

în ateliere mici, respectiv în Ungaria. Începând
cu mijlocul anilor 90 numãrul emigrãrilor a
crescut din nou chiar în rândul tinerilor aparþinând clasei de mijloc.54 Majoritatea tinerilor care
îºi continuã studiile în Ungaria nu se mai întorc
în România. Acest fapt însã nu are prea mare
legãturã cu rolul guvernamental al UDMR.
Linii de clivaj
Din punctul de vedere al cercetãtorului
nu se poate decide dacã în cazul unei minoritãþi
naþionale întãrirea sau slãbirea liniilor de clivaj
este sau nu de dorit, dacã sunt sau nu sunt
dezirabile disputele din cadrul elitei sau dintre
elite. Existã douã pãreri în acest sens. Una
considerã cã din punct de vedere politic este oricum de dorit ca partidul minoritar sã-ºi pãstreze
unitatea ºi sã acþioneze în comun pentru a-ºi
promova interesele. Aceastã concepþie se bazeazã pe faptul cã maghiarimea din România are
interese colective, care pot fi promovate mai
uºor unitar ºi totodatã nu se disperseazã (nu se
pierd) voturile. În acest fel intrã mai mulþi
deputaþi în parlament, poziþia de negociator
politic a partidului fiind mai puternicã. Cealaltã
concepþie  care insistã mai puþin asupra
intereselor colective ale maghiarimii 
considerã cã diferitele interese politice regionale
pot fi mai bine reprezentate dacã aceste
concepþii se pot articula. Crearea de platforme a
avut loc cu scopul aplanãrii acestei diferenþe, dar
în lipsa unei structuri corespunzãtoare existã
pericolul rupturii partidului. Iar acest pas nu a
îndrãznit sã-l facã deocamdatã nici una dintre
grupãri.
Pe baza sondajelor se poate considera cã
populaþia maghiarã din România apreciazã într-un
mod destul de unitar participarea guvernamentalã a UDMR ºi cã, totodatã, la nivelul elitei
se separã douã grupuri.
Conform sondajului din februarie 1999 a
CCRIT 85% dintre maghiari considerã cã
UDMR a reprezentat interesele maghiarimii,
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75% este de pãrere cã UDMR a contribuit la
rezolvarea problemelor þãrii ºi apreciazã pozitiv
activitatea sa guvernamentalã. Doar 8% dintre
subiecþi sunt de pãrere cã UDMR nu se ocupã
deloc, sau doar într-o mãsurã redusã (1%,
respectiv 7%) de drepturile maghiarimii din
România. 85% afirmã în schimb cã UDMR se
ocupã exclusiv sau într-o foarte mare mãsurã
(14%, respectiv 71%) de drepturile maghiarilor
din România. Conform sondajului 78,8% dintre
subiecþi sprijinã ideea ca UDMR sã rãmânã în
continuare în guvern, 9% fiind împotrivã. Pe baza
altor întrebãri din cadrul sondajului putem concluziona cã o proporþie mare a maghiarimii din
România apreciazã pozitiv asumarea responsabilitãþii din cadrul coaliþiei, ºi ar dori ca UDMR sã
rãmânã în coaliþie. Obþinem însã o cu totul altã
imagine dacã examinãm popularitatea lui Iliescu
sau a PDSR. Dar, dupã informaþiile noastre,
sondajele comandate de UDMR nu au inclus
aceste probleme.
În schimb, personalitãþile de frunte din
Blocul Reformist, Uniunea Mondialã a Maghiarilor, Iniþiativa Maghiarã din Transilvania au
atacat în repetate rânduri conducerea UDMR
pentru acceptarea rolului guvernamental. Trebuie sã amintim cã aceasta le-a oferit doar o
nouã ocazie de a-ºi formula criticile faþã de
UDMR. În acest sens asumarea responsabilitãþii
guvernamentale de cãtre UDMR n-a fãcut altceva decât sã accentueze liniile de clivaj deja existente. Aceste contradicþii însã se reformuleazã în
general la fiecare nouã decizie mai importantã.
Cazul cel mai caracteristic este acela al disputei
legate de ieºirea de la guvernare în legãturã cu
problema universitãþii, în toamna anului 1998.
Aceste contradicþii au ieºit la ivealã ºi cu ocazia
alegerilor locale, ca ºi legat de problema
proiectului legii statutului/cetãþeniei externe.55
Aceastã opoziþie internã preconizeazã
reîntoarcerea la programul de la Braºov (din
1993), în care s-a conturat strategia referitoare la
autonomia naþionalã care  dupã opinia lor  ar

servi supravieþuirii ºi prosperãrii maghiarimii
din România. Acesta este modelul autoguvernãrii bazate pe pluralism intern. Trebuie remarcat cã în aceastã direcþie s-au fãcut foarte puþini
paºi ºi anterior intrãrii în coaliþie, iar dupã 1996
a ajuns cu totul pe planul al doilea. Explicaþia
constã în faptul cã în perioada 1993-1996 nu au
fost asigurate condiþiile externe pentru promovarea modelului  lipsind de asemenea ºi voinþa
politicã în acest sens , de aceea nu s-a putut
avansa, în timp ce dupã 1996 rolul guvernamental a adus pe prim plan o altã promovare a
intereselor, bazatã pe lupte politice, de partid.
Problema liniilor de clivaj poate fi
analizatã din douã puncte de vedere. Dacã
unitatea este consideratã drept valoare fundamentalã, înseamnã cã participarea la coaliþie a
adâncit ºi mai mult contradicþiile dintre grupuri.
Dacã valoarea este pluralismul intern, atunci
formularea marcantã a contradicþiilor interne
este un fapt pozitiv care continuã o democratizare internã. Este greu de spus care dintre ele
este mai aptã sã asigure supravieþuirea ºi
întãrirea maghiarimii din România  acceptatã
de noi ca punct de pornire. Problema cheie este
aceea a stabilitãþii. Dacã politica naþionalã
românã are de ales între mai mulþi parteneri de
discuþie maghiari, poziþia de negociere a
maghiarimii se deterioreazã puternic. Aceasta
este problema fundamentalã a politicii minoritare maghiare din România de la 1920 încoace.
În locul rulãrii categoriei unitãþii s-ar putea porni
mai degrabã de la absenþa capacitãþii de
integrare. Din acest punct de vedere, în ultimii
patru ani, elita politicã a UDMR a slãbit considerabil. Pe mãsurã ce Uniunea se transforma în
partid, dupã 1998, reþelele de grupuri de interese
personale, teritoriale, de generaþie, economice 
scoase la ivealã de cerinþele cotidiene ale participãrii la guvernare  se grupau din ce în ce mai
mult în blocuri. Încercarea anturajului lui Markó
de a înfiinþa un grup de centru a dat greº. La
congresul de la Miercurea-Ciuc a devenit clar cã
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în instituþiile de conducere ale UDMR existã o
opoziþie de 40% faþã de conducerea actualã.56
Ulterior, în perioada alegerilor locale, conducerea n-a mai reuºit sã integreze elitele judeþene
UDMR, grupurile de interese economice nou
apãrute. Mai mult chiar, s-a urmãrit ca, pregãtind poziþia de partid de opoziþie, celãlalt bloc,
devenit sesizabil la Miercurea-Ciuc, sã fie cât
mai diminuat, pentru a nu putea prelua conducerea partidului nici dupã 2000. Dupã aceasta
chiar ºi politicienii mediatori, aparþinând centrului, ca ºi noile elite locale neintegrate s-au
orientat spre Blocul Reformist. Care însã în
prezent nu dispune de nici o personalitate integrativã comparabilã cu Markó, nu are un program marcant de politicã socialã, iar strãdaniile
sale legate de campania semnãturilor în favoarea dublei cetãþenii au fost puse sub semnul
întrebãrii în faþa opiniei publice din România de
actuala conducere prin intermediul Budapestei.57
Tema principalã a BR este, pe lângã modelul
autoguvernãrii, programul federativ/transilvanist, inclus de UDMR în programul sãu electoral la loc de frunte.58
Nu trebuie sã uitãm nici cã cei ajunºi în
anumite poziþii datoritã UDMR nu reprezintã
doar interese maghiare, îndeplinind totodatã ºi
alte funcþii administrative nemaghiare. Cei din
aparat trebuie, pe de o parte, sã ducã la îndeplinire
decizii conforme cu programul de guvernare, pe
de altã parte, în cadrul acestora, sã obþinã
satisfacerea revendicãrilor specific maghiare.
În aceastã activitate reprezentanþii de la
diverse nivele ale UDMR în guvern au câºtigat
o asemenea experienþã profesionalã (pricepere
în munca de guvernare), care poate fi bine
valorificatã ºi într-o situaþie nouã (în afara
guvernãrii), în poziþii constructive, de experþi.
Pentru UDMR participarea la guvernare
a adus în primul rând participarea într-o formã
sau alta la luarea ºi executarea deciziilor, prin
care a reuºit sã aducã câteva decizii favorabile
maghiarimii din România, respectiv s-au putut
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sprijini din resurse bugetare câteva instituþii
maghiare. Pe lângã acestea, cei care au
participat la guvernare au avut de câºtigat ºi din
punctul de vedere al propriului nivel de trai.
Poate fi problematic doar faptul cã participarea
la putere a oferit perspective promiþãtoare, ºi
existã pericolul ca astfel sã sporeascã înclinaþia
spre modificarea pragmaticã a principiilor, de
dragul împãrtãºirii puterii. Prin aceasta se
explicã parþial cã UDMR sprijinã într-o anumitã
formã guvernul actual. Pe de altã parte, a
devenit evident ºi cã participarea la putere, fie în
mod formal, fie informal, poate favoriza
obþinerea unor decizii avantajoase maghiarimii
din România. Întrebarea este când vor ajunge în
contradicþie obiectivele UDMR cu participarea
la putere ºi care sunt compromisurile acceptate
de elitã sau pe care este gata sã le accepte în
viitor?
Dupã cum am mai amintit, funcþia de
organizator social al UDMR a ajuns pe planul
secund. Putem de asemenea afirma cã cele douã
funcþii ale UDMR, de partid ºi de organizaþie
obºteascã, se separã într-un mod din ce în ce mai
pronunþat. Acest lucru se abate de obiectivele
iniþiale, în schimb din punctul de vedere al
cercetãtorului este greu de stabilit dacã pe termen
lung este un fapt mai degrabã pozitiv sau mai
degrabã negativ. Se pune problema: în ce mãsurã
trebuie sã participe UDMR la organizarea
socialã? Pe de o parte Uniunea dispune de infrastructura prin care aceasta se poate realiza, pe de
altã parte prin aceastã susþinere poate þine sub
control iniþiativele venite de jos. În schimb, în
lipsa acestei susþineri/acestui control Uniunea ar
slãbi ca partid. Nu se poate exclude posibilitatea
ca în cazul în care UDMR ar pãrãsi organizarea
socialã, opoziþia internã s-ar auto-organiza în
mod corespunzãtor  dupã cum s-au vãzut exemple la Târgu-Mureº, Odorheiu-Secuiesc ºi Timiºoara  ºi ar prelua puterea din cadrul UDMR.
În cadrul evaluãrii trebuie sã departajãm
schimbãrile pozitive de preþul plãtit pentru ele, ca
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ºi de consecinþele lor. Situaþia analistului este
îngreunatã de faptul cã, dupã toate probabilitãþile,
consecinþele îºi fac simþite efectele doar pe
termen lung. Deocamdatã problemele relevante
le putem semnala doar la nivelul unor ipoteze.
Concluzii
1. Pe baza analizei putem concluziona cã
participarea UDMR la guvernare a adus
maghiarimii din România schimbãri mai mult
favorabile decât negative. Sprijinind guvernul
doar din exterior probabil nu s-ar fi putut obþine
aceste schimbãri. Putem estima cã în comparaþie
cu situaþia dinainte de 1996 soarta maghiarimii ar
fi evoluat mai favorabil chiar ºi dacã UDMR ar fi
susþinut guvernul din exterior. Dar pentru UDMR
a fost deosebit de important sã obþinã pentru
câþiva dintre politicienii sãi poziþii în cadrul
administraþiei de stat. A putut astfel dispune de
mai multe informaþii ºi a putut influenþa luarea
deciziilor. Deteriorarea situaþiei economice generale, nerealizarea reformelor economice afecteazã
maghiarimea din România în aceeaºi mãsurã ca
ºi pe ceilalþi locuitori ai þãrii, însã acestea au
depins într-o mãsurã infimã de UDMR. Exista
pericolul ca electoratul din România sã
învinovãþeascã UDMR pentru eventualele
eºecuri, datoritã prezenþei acesteia în guvern. Nu
s-a întâmplat aºa ºi nici alegãtorii maghiari nu au
sancþionat UDMR din acest motiv.
2. Putem constata cã în probleme centrale
pentru UDMR s-a fãcut un progres neînsemnat.
În privinþa unor subiecte ca întãrirea societãþii
minoritare, asigurarea reproducerii culturale,
auto-conducerea comunitãþii nu s-au fãcut paºi
înainte. Pentru acestea ar fi fost nevoie de crearea
unei autonomii de un anumit tip ºi de un sistem
instituþional de sine stãtãtor. Cu titlu de explicaþie
subsidiarã trebuie sã adãugãm cã asigurarea ºi
obþinerea acestor deziderate sunt diametral opuse
proiectului român de construcþie a naþiunii. Pânã
în anul 1996 nici mãcar nu s-a pus problema

susþinerii româneºti a unor asemenea revendicãri.
Nici guvernul din perioada 1996-2000  care s-a
opus cel mai puþin acestor aspiraþii ale UDMR 
nu a fost un partener adevãrat în acest sens. Atât
guvernul, cât ºi fiecare în parte dintre partidele
componente ale coaliþiei guvernamentale ar fi
pierdut, probabil, foarte mult din popularitate dacã
ar fi susþinut revendicãrile udemeriste considerate inacceptabile de electoratul ºi de opinia
publicã româneºti. Conform datelor sondajelor de
opinie, deºi relaþiile româno-maghiare s-au
ameliorat ºi în opinia românilor, cerinþele UDMR
sunt în continuare considerate exagerate.59
3. Fireºte, UDMR a fost conºtientã cã
revendicãrile sale nu se vor bucura de o
susþinere deplinã, de aceea a subliniat cã va face
tot ce-i stã în putinþã, fãrã ruperea coaliþiei.
Acest lucru a avut douã consecinþe importante.
Pe de o parte s-a împotmolit programul de
autoguvernare. Din perspectiva a patru ani se
observã cã UDMR a încercat sã exploateze mai
degrabã posibilitãþile oferite de situaþia de factor
guvernamental, strãduindu-se mai puþin sã
întãreascã structurile interne. Parþial din acest
motiv, maghiarii fãrã funcþii guvernamentale au
atacat din interior conducerea UDMR, sporindu-ºi propria influenþã în anumite domenii.
Dupã cum reiese ºi din analiza lui Zoltán A.
Bíró, societatea de jos nu sprijinã moral participarea UDMR în coaliþie, chiar dacã a avut
beneficii de pe urma ei.60
4. O datã cu participarea UDMR în coaliþia guvernamentalã forurile neguvernamentale
ºi neparlamentare ale Uniunii au ajuns pe planul
al doilea. Aceasta se explicã ºi prin aceea cã
UDMR a devenit din ce în ce mai mult un partid
politic concentrat asuprea alegerilor. Filialele
locale de partid ºi organizarea socialã sunt
domeniile care au avut cel mai mult de suferit de
pe urma participãrii la coaliþie. Aparatul de specialiºti al Preºedinþiei Executive a fost absorbit
de sarcinile guvernamentale. În timp ce conducãtorul Preºedinþiei Executive ºi-a fãcut auzit
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glasul într-un numãr crescând de probleme
politice, ponderea instituþiei a scãzut considerabil în comparaþie cu centrul bucureºtean.61
Conducerea UDMR a descurajat tentativele locale de preluare a puterii pentru cã în caz
contrar ar fi riscat ca la viitoarele alegeri parlamentare sã nu reuºeascã sã-ºi punã oamenii pe
locurile eligibile ale listelor de candidaþi. Ca
urmare a crescut nemulþumirea faþã de UDMR a
unei pãrþi a populaþiei maghiare. Aceasta explicã, în parte, numãrul mare de candidaþi maghiari
de la alegerile locale, în afara listelor UDMR.
5. Participarea la guvernare a influenþat
de asemenea ºi reformularea strategiilor UDMR.
Dupã pãrerea lui Miklós Bakk, începând din
1990 UDMR a formulat  în mod implicit sau
explicit  trei strategii: a autonomiei naþionale,
strategia regionalã transilvanã ºi cea consociativã.62 Aceasta din urmã a devenit actualã odatã
cu asumarea rolului guvernamental, în detrimentul, în primul rând, al strategiei
autonomiste. Este vorba în fond de o strategie de
facto. Un regim politic consociativ se creeazã în
cazurile în care pe liniile de clivaj 
confesionale, lingvistice, etnice  se constituie
douã sau mai multe subculturi. O asemenea
situaþie tipicã este cazul societãþilor
multinaþionale, cum este ºi România. Vorbim
despre subculturi, formele instituþionale ale
acestora, piloane sau coloane, atunci când mai
multe linii de clivaj se suprapun. Astfel partea
sociologicã a modelului i se poate aplica
României, fãcând distincþia între subculturile
românã ºi maghiarã, constituite pe bazã
naþionalã.63 Obiectul analizei noastre în
continuare îl constituie partea sociologicã a modelului, care aºeazã în centru democraþia consociativã. Dintre trãsãturile caracteristice ale
democraþiei consociative face parte ºi marea
coaliþie în care sunt reprezentate grupuri lingvistice ºi religioase, autonomia ºi reprezentarea
proporþionalã a acestor grupuri, precum ºi
dreptul de veto al minoritãþii în problemele care
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o privesc. Includem între condiþiile favorizante
ale creãrii democraþiei consociative dimensiunea cvasi egalã a subculturilor, intenþia de
cooperare a elitelor, tradiþiile anterioare de colaborare, absenþa pericolelor externe, precum ºi
concentrarea geograficã a grupurilor. Aplicarea
la cazul României a modelului clasic pare exageratã ºi în nici un caz nu putem vorbi de o
democraþie consociativã. În schimb, la nivel
descriptiv, putem vorbi de practicã consociativã,
în sensul cã negocierile privind relaþiile dintre
români ºi maghiari sunt purtate, în numele
propriei subculturi, de elite. Înþelegerile se fac la
nivel superior, cu neglijarea subculturii proprii,
presupunând într-un fel cã opiniile subculturii
sunt reprezentate de grupurile de elitã.
Dupã Lijphart, în vederea consociaþiei
este nevoie de îndeplinirea a douã condiþii
principale. Pe de o parte, sã existe voinþa de
cooperare ºi disponibilitatea pentru compromisuri ale elitelor, pe de alta aceºti conducãtori
trebuie sã-ºi asigure susþinerea propriului lor
grup.64 În România cel mai mare obstacol este
cã se poate vorbi de douã grupuri ducând o
politicã de construcþie naþionalã, iar realizarea
înþelegerii ar împiedica tocmai realizarea
acestor proiecte. Dupã pãrerea noastrã  fiind
vorba de probleme identitare  consensul este
imposibil. Mai ales în cazul în care unul dintre
grupuri este numeric mult mai mare decât
celãlalt, ºi nu prea este interesat în realizarea
unor înþelegeri neavantajoase pentru el, respectiv prin vot majoritar îºi poate impune voinþa în
mod democratic. Practica consociativã a putut
funcþiona, pentru cã spre exterior a fost nevoie
de participarea la guvernare a minoritãþii.
În România subculturile se constituie pe
lângã liniile de clivaj. În acelaºi timp existã linii
de clivaj ºi în interiorul subculturii. La sfârºitul
anului 2000 pãrea cã linia de clivaj din interiorul maghiarimii din România s-ar fi instituþionalizat, fiind definitã de contradicþia dintre
actuala conducere UDMR ºi opoziþia sa internã.
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Contradicþia regionalã, catolico-protestantã nu
este semnificativã, iar conflictul dintre generaþii
a ajuns pe planul al doilea. Conflictul, caracterizat în presã drept contradicþia dintre moderaþi ºi radicali, poate fi descris din punct de
vedere sociologic ºi ca existenþa unor concepþii
diverse privind integrarea. Actuala conducere a
UDMR pune pe prim plan în primul rând
integrarea indivizilor maghiari din România în
societatea româneascã, în timp ce opoziþia sa pe
aceea a integrãrii maghiarimii din România ca
societate de sine stãtãtoare. Tocmai acesta este
motivul pentru care opoziþia actualei conduceri
a UDMR considerã drept nocivã participarea la
guvernare pentru formarea ºi consolidarea
societãþii maghiare din România. Pentru gestionarea acestei contradicþii dintre interesele sociale ºi de partid este nevoie de mecanisme de control social (opinia publicã, controlul autoguvernãrii, grupuri concurente, critica organizaþiilor).
Felul în care elita maghiarã din România
va putea asigura funcþionarea mecanismelor de
mai sus va putea deveni problema cheie a
politicii identitare a urmãtorilor câþiva ani.

namental poate fi calificatã clar pozitivã, în cel
de-al doilea însã se poate afirma cã UDMR a
renunþat  cel puþin temporar  la cerinþe esenþiale
pentru maghiarimea din România.
În acest din urmã caz opozanþii participãrii la guvernare pot avea totalã dreptate, dar
nu se ºtie dacã în rol ne-guvernamental UDMR
ar fi avansat într-adevãr pe calea formãrii
structurii de autoguvernare, dacã ar fi reuºit întradevãr sã facã progrese în privinþa autonomiei,
sau dacã s-ar fi ocupat mai bine de organizarea
socialã. Dupã cum se ºtie, UDMR nu a respectat
nici înainte de 1996 programul congresului din
1993 de la Braºov, ca atare poate cã explicaþia
nu þine de participarea la guvernare.
Însã trebuie sã se punã întrebarea: cauzele
sunt structurale, sau li se pot imputa conducãtorilor? Putem interpreta situaþia UDMR drept
traiectorie forþatã, sau putem considera responsabile modul de a face politicã ºi atitudinea
conducerii actuale? Din punctul de vedere al
cercetãtorului la aceastã întrebare  ca la multe
altele  nu se poate da un rãspuns tranºant.

Nu putem ocoli întrebarea: ce impact a
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cadru. Pe de altã parte, punând accentul pe
construcþia naþionalã, putem considera contradicþia de esenþã dintre cele douã comunitãþi ca
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nale depãºeºte 20%, aceste persoane se pot adresa
oficialitãþilor  în scris sau verbal  în limba lor
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asigure ºi traducerea oficialã. Totodatã în aceste localitãþi autoritãþile locale asigurã inscripþiile ºi în limba
maternã a comunitãþii respective.
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