GÖRBE TÜKÖR (katasztrofális politika, bûn, sztárok stb.)

Autonómia
közösen,
Székelyföld
militarizálása
nélkül
Átolvasva az RMDSZ autonómiastatútumát és
figyelve a visszhangját pozitívumként lehet kiemelni, hogy a román közvéleményhez az az üzenet jutott el, hogy Székelyföld területi autonómiáját
a magyarság minden politikai szervezete igényli,
beleértve a parlamenti képviselettel is rendelkezõ
Romániai Magyar Demokrata Szövetséget. Dicséretes az igyekezet is, amely arra irányul, hogy megnyerje az autonómia ügyének a román közvéleményt. Ezt megelõzõen viszont magának az érintett
közösségnek kell egységesen fellépnie azért a jövõképért, amelyet többségi honfitársainkkal el akarunk fogadtatni. Ez az elsõ és legfontosabb lépés.
Örömmel lehet nyugtázni, hogy ennek fontosságát
az anyaország felelõs politikusai is felismerték, és
ennek megfelelõ Semjén Zsolt minisztelnök-helyettes üzenete, aki az autonómiatörekvések egységének megõrzésére biztatta az erdélyi magyar politikai szereplõket, kiemelve a Székely Nemzeti Tanács és az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács integráló szerepét.
Az együttmûködés reményében fogalmaztuk
meg tavaly novemberben Székelyföld autonómiájának sérthetetlen alapelveit, amikor még a szükséges és fontos közvitát a konszenzus alapjairól lehetett és kellett volna folytatni, hiszen az RMDSZ akkor még távol állt egy részleteiben megfogalmazott
tervezettõl. Már ekkor nyilvánvalóvá vált azonban,

A szíriai állandó ENSZ
szóvivõ által feltett
kérdés,
amire nem fog Ban
Ki Mon válaszolni!
A csatolt videón, Szíria állandó ENSZ nagykövetének Dr. Bashar Al-Jaafari-nak a beszéde
látható, aminek a végén egy logikus kérdést tesz
fel, amire egyetlen egy ENSZ szóvivõ sem fog
tudni válaszolni, sõt mi több, az
egész ENSZ szabályzat nem tud
szembenézni kérdésével.
A kérdés a következõ: Mi a
magyarázata Ban Ki Mon úrnak
az egész gyûlésével együtt, és mi
a magyarázata azoknak a “hõsködõknek”, akik vezetik a “terrorizmus elleni háborút” arra, hogy
miközben az egész világ harcol a
terrorizmus ellen, és ezeknek a terrorszervezetek
egyike, az Al-Kaida kötõdésû “Nuszra Front” néven ismert terrorszervezet, amivel a szíriai arab
hadsereg nyílt háborúban áll mindenhol már több
éve.. De, miközben Amerika azt állítja, hogy terrorizmus elleni légi csapásokat hajt végre, Izrael
nyíltan támogatja a Nuszra Frontot a Golán fennsík területén, igyekszik a szíriai arab hadsereg
elõrehaladását meggátolni, és kilõ egy szíriai vadászgépet, ami maga az ENSZ határozatait követte azzal hogy az Al-Kaida terroristáit lõtte..
sõt mi több a szíriai arab hadsereg azok a terroristák és zsoldosok ellen harcolt, akik elrabolták,
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hogy a szervezet nem egy jobb, hanem csak egy saját tervezet kidolgozását tûzte ki célul, hogy ezzel
az autonómia tematizálását saját ellenõrzése alá
vonja. Ez még önmagában nem zárná ki a kompromisszum esélyét, hiszen a legfontosabb, hogy Székelyföld közelebb kerüljön az autonómiához. Ehhez azonban szükség lenne egy koherens, mindenki által vállalható tervezetre, illetve egy garanciára
arra vonatkozóan, hogy az RMDSZ a továbbiakban
következetesen, a székelység érdekeit elsõdlegesnek tekintve lép föl az autonómia érdekében. A
közzétett autonómiastatútum számos elhibázott, a
székelyföldi viszonyoktól idegen rendelkezése
viszont nem erre utal.
Ezek közül az egyik
legmeghökkentõbb az,
amelyik
kimondja,
hogy: “1.) A prefektus a
belügyminiszter elõtt felel a közrend fenntartásáért. 2) Ennek érdekében a közrendre és a
nemzetbiztonságra vonatkozó jogszabályi elõírások betartásával bevetheti az állami rendõrség és csendõrség erõit illetve más fegyveres erõket” Ez szinte szószerinti
fordítása Dél-Tirol autonómiastatútuma 88. cikkének. Ez a rendelkezés olyan hatáskörökkel ruházná
fel a prefektusokat, amelyekkel jelenleg nem rendelkeznek, és ez olyan többlethatalmat jelentene az
ország többi prefektusához képest, amely semmiképpen sem következik az ország törvényeibõl,
még kevésbé a székelyek akaratából. Arra lehet
gondolni, hogy az RMDSZ elhibázott statútumtervezetének 77. szakasz mögött az áll, hogy Dél-Tirol autonómiájának statútumát olykor elõzetes
elemzés, az ottani viszonyok és a történelem ismerete nélkül és nyilván a román jogrend felületes kezelésével másolták a tervezet szerzõi. így történhe-

tet meg, hogy az RMDSZ tervezetének kidolgozói
nem pusztán a közrendre vonatkozó törvény elõírásai alapján vetnék be akár a hadsereget is Székelyföldön, amint az Dél-Tirol autonómiastatútumában
áll, hanem a nemzetbiztonsági törvény (!) alapján
is.
Az egész 77. cikk nemcsak a székelyek érdekeivel és akaratával ellentétes, hanem a romániai törvényekkel, a XXI. századi Európa alapvetõ, demokratikus értékeivel is.
Az elhibázott megközelítések, megoldások kritikája azonban nem csupán erre a cikkre korlátozódik, hiszen az alapvetõ
elvi kérdésektõl (lásd
Székelyföld határai) az
intézmények felépítéséig (lásd javasolt központok), vagy az oktatás
kérdéséig
az
RMDSZ javaslata egy
sor olyan elõírást tartalmaz, amely valójában alkalmatlanná teszi
a konstruktív közvitára.
A kiutat ebbõl a
helyzetbõl az jelentheti, ha visszatérünk az
RMDSZ hajdani szenátora Dr. Csapó I. József által
kidolgozott, RMDSZ képviselõk által kétszer is a
parlament elé terjeszetett, a Székely Nemzeti Tanács tervezeteként ismertté vált, és 200.000 székely
ember kinyilvánított akaratával, népszavazáson
megerõsitett statútumhoz. Ha ehhez, mint kiindulási alaphoz érkeznek módosító javaslatok, akár a
Romániai Magyar Demokrata Szövetségtõl, akkor
lehetõség nyílik arra, hogy ezeket novemberben a
Székely Nemzeti Tanács elé terjesszük. Ebben a
pillanatban ez lehet a konszenzus felé vezetõ út.
Izsák Balázs
A Székely Nemzeti Tanács elnöke
Budapest, 2014. szeptember 22.

megalázták, és bántalmazták Ban Ki Mon békefenntartó katonáit a Golánban, teljes mértékû izraeli támogatással.. de mindezek ellenére, Ban Ki
Mon képtelen volt észrevenni, az izraeli semmibevételt szíriai irányába, és egy pillanatra sem érzett aggodalmat, õ, aki mást sem csinál, csak
minden iránt az aggodalmát fejezi ki!! A választ
természetesen tudjuk, és mindenki más is tudja
azt, hogy miért képtelen Ban Ki Mon az ENSZ
“bátor nagy fiúival” együtt lépni ez ellen..
De aki jobban megfigyeli Dr. Bashar Al-Jaafari szíriai állandó ENSZ szóvivõjének a beszédét, az megfogja érteni, hogy mi szírek a terrorizmust ki fogjuk tépni gyökerestõl, még akkor is,
ha a gyökere Netenjahu ölében, Obama ölében,
vagy a szaúdi uralkodó család
öleiben lenne! A szíriai színház
nem egy “hollywoodi” film.. tévednek mindazok, akik azt hiszik,
hogy hasonló lesz a történet, és a
forgatókönyv, mint Irakban, Líbiában, Egyiptomban, vagy más helyeken a világon.. “Téves számítások” azok, amelyek azt hiszik,
hogy ez a hullám bármit is megtudna változtatni. Mi nem mondhatunk el mindent amit tudunk, de nagyon röviden: “ez egy új
hullám, ami csupa Hollywoodi álmodozásokból,
és illúziókból áll, egy olyan világban, ami már
létre jött, és a végleges egyensúly felé halad biztos lépésekben.. “
“Szíria ennek az egyensúlynak a központja.”
Videó:
http://www.youtube.com/watch?v=Q_TVXxvFyL4&feature=youtu.be
Naram Sarjoon
2014. szeptember 26. Szíriai Hírek
Forrás: Nemzeti hírháló

Titkos paktum készül
az EU és az USA között
Veszélybe sodorhatja a magyar élelmiszeripart és
hazánk génmódosítás-mentességét is az Európai Unió
és az Egyesült Államok között formálódó szabadkeres kedelmi egyezmény. A titkos tárgyalásokra eddig legin kább a multicégek láttak rá. Háttér a csütörtöki Heti Vá laszban.
Tele lesznek az európai szupermarketek is hormonokkal etetett amerikai állatok húsával, klórban fertõtlenített csirkemellel vagy klónozott állatoktól származó
hús- és tejkészítményekkel, ha a multicégek kénye-kedve szerint zárul a Transzatlanti Kereskedelmi és Befektetési Partnerség (TTIP) fedõnevû tárgyalássorozat - figyelmeztetnek az európai környezetvédõk.
Az Európai Unió és az Egyesült Államok közt több
mint egy éve folynak az egyeztetések a kereskedelmi
korlátok kölcsönös lebontásáról, de ebbõl eddig nem
sokat kötöttek a közvélemény orrára. Ami pedig kiszivárgott, az csak további félelmekre adott okot: olyan
rendszer kialakítása fenyeget, ahol az egyik félnél biztonságosnak ítélt terméket automatikusan elfogadják a
partnernél is. Ez esetben Európa arra kényszerülhet,
hogy beengedje piacára az amerikai génmódosított
élelmiszereket, és felgyorsítsa a GMO-növények engedélyezését.
De ilyen buktató lehet az a beruházásvédelmi csomag is, amely a multinacionális cégek érdekeit védené
az államokkal szemben. Lobbiszervezeteik most is ott
bábáskodnak a TTIP-tárgyalások körül, és céljuk a “szabályozási koherencia” megvalósítása, hogy termékeiknek ne kelljen két különbözõ rendszer kívánalmainak
megfelelniük.
F. K. 2014.09.24., szerda Válasz.hu
Forrás: Nemzeti hírháló

