PERSBERICHT 16-08-2013 SCHENDING TAALRECHTEN HONGAARSTALIGE DOVEN IN CLUJNAPOCA ROEMENIE.

Recentelijk is het tweetalige bord van de enige Hongaarstalige dovenschool in
Kolozsvár ( Roemeens : Cluj-Napoca ) vervangen door een eentalige Roemeense versie.
Op de Flóra Kozmutza school wordt er speciaal onderwijs geven aan 110 Hongaarstalige
doven, het is een speciale school voor Hongaarstalige doven, desalniettemin

is het

tweetalige schoolbordje vervangen.
Volgends de Roemeense wet is de

autonome Hongaarse taal in de vorm van

tweetalige bebording verplicht indien de bevolking 20 % uitmaakt in de administratieve
eenheid. Daaronder is tweetalige bebording niet verplicht, maar wel mogelijk en dus nooit
verboden en of illegaal.
Roemenie heeft als voorwaarde tot het toetreden tot de Europese Unie taalwetten
geratificeerd, die autonome Hongaarse taal een co-officiële status geven. Deze wetten
wordt overigens zo goed als niet ten gunste van Hongaarstaligen nageleefd.
De stichting Europeaan Language Rights heeft in mei 2012 haar rapport Gebroken
beloften aangeboden aan de minster van buitenlandse zaken. Zij heeft hierbij haar zorgen
geuit over de rechteloosheid die er heerst in Roemenie inzake het naleven van Taalrechten.
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Volgends de Roemeense wet is gebruikt van de autonome Hongaarse taal verplicht in die bestuurlijke
eenheden, waar het aandeel van de autonome taalminderheid 20 % uitmaakt, daaronder is het niet
verplicht wel toegestaan. De stad Cluj-Napoca en provincie Cluj bestaat nu voor 17 % uit
Hongaarstaligen, op de school zitten echter alleen Hongaarstalige Dove Kinderen, hier is hun aandeel
dus 100 %. Overigens is de naleving van de wettelijke verplichte tweetaligheid een uitzondering in die
bestuurlijke eenheden waar de bevolking voor meer dan 20 % Hongaarstalig is.
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