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A rendőrségnek  egy jogállamban rendkívül fontos szerepe van, hiszen az első 
láncszemet alkotja a polgár és az igazságügyi szolgáltatások között. Romániá-
nak, a volt Jugoszláviának, a Moldovai Köztársaságnak és Ukrajnának az európai 
integrációja lehetetlen, ha nem tartják be a kisebbségi jogokat.  

Egy olyan országban, ahol még 1989-ben diktatúra volt, és ahol a jogállami-
ság egy kirakatperrel kezdődött, a polgárok nem bíznak úgy a hatóságokban, 
mint Nyugat-Európában, ahol a háborút követően a jogállamiság és a jólét biz-
tos lábakon áll. Ezért nagyon fontos, hogy a polgárok bízzanak a hatóságokban 
és hogy bármikor forduljanak a hatóságokhoz, ha olyan információkkal rendel-
keznek, melyek segítségével az Európában elkövetett bűncselekmények ügyében 
sikeresen el lehet járni. 

Jelen pillanatban Romániában a magyar kisebbség aránya 6,5% ( 1956-ban 
még 9,1% volt, 2,1% német és 0,8% zsidó mellett), viszont a rendőrség állomá-
nyában csupán 1,4 %-ban van jelen a kisebbségű rendőrségi dolgozó. Ilyen jel-
legű apartheidszerű etnikai szegregáció  elfogadhatatlan és precedens nélküli az 
Európai Unióban.

A megoldás nem túl bonyolult. Mivel az azonnali etnikai arányosság megte-
remtése praktikus okokba ütközhet, létezik egy azonnal megvalósítható megol-
dás is, éspedig a rendőrautók, egyenruhák, táblák és jelvények kétnyelvűsítése.  
Ennek bevezetése egy határozott üzenetet hordozna: az etnikai egyenlőségre és 
törvényességre való törekvési szándékot. Alapítványunk bármikor vállalja a rend-
őrautók kétnyelvűsítésével járó festési költségeket.

Az Elárult jogok című jelentésünkben rávilágítottunk a Tordaszentlászló-ügyre 
is (lásd Igen, tessék, 2013. júniusi szám), amely kapcsán az Országos Diszkriminá-
cióellenes Tanács elmarasztalta a rendőrséget, mert nem biztosította a magyar 
nyelvű ügyfélszolgálatot. Az erre vonatkozó döntést a www.tordaszentlaszlo.eu 
weboldalról lehet letölteni, az Elárult jogok című jelentést pedig a www.language-
rights.eu weboldalról.

Magyar nyelven: www.language-rights.eu/TOBBNYELVU_RENDORAUTO_HU.pdf
Román nyelven: www.language-rights.eu/TOBBNYELVU_RENDORAUTO_RO.pdf
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