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Ugrupowania polityczne mniejszoœci narodowych w Rumunii.
Przyk³ad Wêgrów i Niemców

Streszczenie: Transformacja w Rumunii umo¿liwi³a m.in. udzia³ reprezentantów mniejszoœci narodo-
wych w systemie politycznym pañstwa. Przyk³adem ilustruj¹cym to zjawisko s¹ Wêgrzy, licz¹c wg spi-
su z 2011 r. ponad 1,237 mln osób, oraz Niemcy, licz¹cy ok. 37 tys. osób.

Obie grupy bior¹ regularny, aktywny udzia³ w wyborach na szczeblu ogólnopañstwowym jak
i lokalnym. Wêgrzy s¹ reprezentowani przez UDMR, ugrupowanie osi¹gaj¹ce poparcie wy¿sze ni¿ 5%
g³osów, co umo¿liwia regularne posiadanie w Izbie Deputowanych ponad 20, a w Senacie oko³o
10 miejsc. Niemcy s¹ z kolei reprezentowani przez FDGR. Du¿o ni¿sze poparcie przek³ada siê na zaled-
wie 1 miejsce w parlamencie. Mniejszoœci te odgrywaj¹ istotn¹ rolê w wyborach lokalnych, tak¿e Niem-
cy, przyk³adem wyborczych sukcesów jest miasto Sibiu.

W przysz³oœci nie nale¿y oczekiwaæ zasadniczej zmiany w znaczeniu odgrywanym przez obie grupy.
W odró¿nieniu od Wêgrów, poparcie dla Niemców jest wy¿sze ni¿ liczebnoœæ grupy. Jest to pochodn¹
faktu, i¿ kwestia mniejszoœci niemieckiej w Rumunii nigdy nie wywo³ywa³a takich napiêæ jak Wêgrzy,
zarówno w stosunkach wewnêtrznych, jak i miêdzypañstwowych. Z tego powodu oddanie g³osu na
FDGR nie musi siê ³¹czyæ z przynale¿noœci¹ do mniejszoœci niemieckiej, co pozwala na pozyskanie
wyborców.
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T
ransformacja ustrojowa, która dokona³a siê w Europie Œrodkowowschodniej po
1989 r. wp³ynê³a w sposób pozytywny na sytuacjê i realizowane w praktyce

prawa licznych w tej czêœci kontynentu mniejszoœci narodowych. Uzyska³y one
przede wszystkim mo¿liwoœæ swobodnego zrzeszania i stowarzyszania siê, uznanie
swych praw oraz perspektywê posiadania swoich reprezentantów w izbach parla-
mentarnych. Nie mniej wa¿na sta³a siê reprezentacja w gremiach samorz¹dowych,
na szczeblu lokalnym czy regionalnym.

Przyk³adem pañstwa, w którym obserwowano tego typu przemiany ustrojowe jest
Rumunia. Spektakularne pozbawienie w³adzy Nicolae Ceausescu doprowadzi³o do dale-
ko id¹cych przemian systemu politycznego i partyjnego pañstwa. Pojawi³y siê ugrupo-
wania polityczne chc¹ce pozyskaæ g³osy ludnoœci nierumuñskiej. Wœród nich na czo³o
wysunê³y siê te, które reprezentuj¹ ludnoœæ wêgiersk¹ i niemieck¹. Nie jest to przypadek,
bowiem to w³aœnie Wêgrzy i Niemcy nale¿¹ do najliczniejszych mniejszoœci narodowych
w Rumunii.

Autor stawia hipotezê, i¿ po 1989 r. ugrupowania reprezentuj¹ce mniejszoœæ wê-
giersk¹ i niemieck¹ sta³y siê trwa³ym czynnikiem systemu partyjnego Rumunii. Na
szczeblu ogólnopañstwowym istotniejsze znaczenie mieli Wêgrzy – obecni nawet w ko-
alicjach rz¹dowych, na szczeblu lokalnym wa¿na rola przypad³a mniejszoœci niemiec-
kiej, szczególnie w Siedmiogrodzie. Ugrupowanie mniejszoœci wêgierskiej jest jednak
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„zamkniête etnicznie” i liczy w praktyce tylko na poparcie Wêgrów. Przeciwnie Niemcy
– popierani tak¿e przez inne grupy etniczne, a tym samym rozszerzaj¹cy swój potencjal-
ny elektorat.

Przygotowuj¹c artyku³, autor wykorzysta³ przede wszystkim metodê badawcz¹ w po-
staci analizy systemowej, skupiaj¹c siê na dzia³aniu partii politycznych dwóch wybra-
nych mniejszoœci bêd¹cych sk³adnikami systemu partyjnego w omawianym pañstwie.
Poza tym zastosowano metodê analizy instytucjonalno-prawnej, rozpoznaj¹c akty nor-
matywne dotycz¹ce sytuacji analizowanych grup, oraz metodê historyczn¹, pomocn¹
g³ównie przy przedstawieniu genezy wspó³czesnych zjawisk politycznych dotycz¹cych
Wêgrów i Niemców w granicach pañstwa rumuñskiego.

1. T³o historyczne, rozmieszczenie oraz liczebnoœæ Wêgrów i Niemców
w Rumunii

Trudnoœæ stanowi dok³adne okreœlenie kiedy omawiane grupy ludnoœci pojawi³y siê
na obszarach wchodz¹cych w sk³ad wspó³czesnej Rumunii. Krain¹, w której siê osiedli³y,
by³ Siedmiogród znajduj¹cy siê wówczas w granicach Wêgier. Jednak bezsprzecznie
pierwotn¹ ludnoœci¹ tego obszaru byli Rumuni. W ramach tzw. kolonizacji na prawie nie-
mieckim w XII stuleciu przybyli do tego regionu Sasi Siedmiogrodzcy. Wg niektórych
opracowañ ich osadnictwo rozpoczê³o siê w 1143 roku (Deutsches, s. 54). Grupa nie-
miecka w Rumunii nigdy nie by³a jednolita. Rozró¿niano bowiem, oprócz Sasów, tzw.
Szwabów z Banatu, Niemców z okolic Satu Mare, Niemców z Dobrud¿y, Besarabii i Bu-
kowiny. Te ostatnie 3 grupy zosta³y wysiedlone do Niemiec w czasie II wojny œwiatowej
w ramach nazistowskiej akcji Heim ins Reich.

Siedmiogród nale¿a³ wówczas do Wêgier, które osadza³y tam Seklerów maj¹cych
broniæ tych ziem przed najazdami Po³owców, Kumanów i Pieczyngów (Willaume, 2007,
s. 90). Wêgrzy opanowali Siedmiogród w kilku fazach miêdzy X a XIII stuleciem (Näg-
ler, 1999, s. 27–28).

Zarówno Sasi, jak i Seklerzy pozostali w tej czêœci Europy do dziœ. Niemcy pozo-
staj¹cy w najstarszych skupiskach nie asymilowali siê z pozosta³ymi grupami, pielêgnu-
j¹c swe zwyczaje i jêzyk. Z czasem zostali poddani madziaryzacji, szczególnie nasilonej
w drugiej po³owie XIX w., i czêœciowo jej ulegli (Kopyœ, 2001, s. 44).

Rumunia w obecnych granicach funkcjonuje od zakoñczenia II wojny œwiatowej. Pañ-
stwo rumuñskie powsta³o w II po³owie XIX stulecia, jego póŸniejsze granice ulega³y roz-
szerzeniu. W konsekwencji po zakoñczeniu I wojny œwiatowej powsta³a tzw. Wielka
Rumunia o obszarze ponad 295 tys. km2 (obecnie powierzchnia pañstwa wynosi ponad
238 tys. km2). Pocz¹tkowo nie obejmowa³a swymi granicami Siedmiogrodu ani Banatu
– obszarów, na których grupy ludnoœci wêgierskiej i niemieckiej by³y i s¹ stosunkowo
liczne. Oba regiony znajdowa³y siê do 1918 r. w granicach Wêgier, te z kolei stanowi³y
czêœæ monarchii austro-wêgierskiej.

Po 1918 roku odsetek mniejszoœci narodowych w pañstwie rumuñskim raptownie
wzrós³ z 8 do prawie 30 procent. Rumunia sta³a siê pañstwem wielonarodowym, choæ
wbrew faktom jej konstytucja z 1923 r. ju¿ w art. 1 g³osi³a, ¿e jest to pañstwo narodowo
jednolite. Mniejszoœci zapewni³y sobie reprezentacjê polityczn¹ w nowym parlamencie
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rumuñskim; byli tam reprezentowani zarówno Wêgrzy, jak i Niemcy (Willaume, 2004,
s. 97–101).

Ju¿ wówczas mniejszoœci zorganizowa³y siê w ugrupowania maj¹ce reprezentowaæ
ich interesy. Nie by³y one jednolite pogl¹dowo, dochodzi³o w nich do roz³amów. Wêg-
rów reprezentowa³a m.in. Narodowa Partia Wêgierska, Partia Wêgiersko-Seklerska, Wê-
gierski Zwi¹zek Ludu Pracuj¹cego, wreszcie Partia Drobnych W³aœcicieli Wêgierskich.
Mniejszoœæ niemiecka powo³a³a do ¿ycia Uniê Niemców z Rumunii, Zwi¹zek Niemców
w Rumunii, Partiê Niemieck¹, wreszcie Ruch Samopomocy Niemców z Rumunii i Partiê
Narodu Niemieckiego. W dzia³alnoœci ugrupowañ niemieckich lat 30. da³y o sobie znaæ
czynniki narodowosocjalistyczne (Willaume, 2004, s. 110–111).

Obie grupy stara³y siê odgrywaæ donios³¹ rolê w polityce wewnêtrznej Rumunii. Wy-
nika³o to m.in. z ich liczebnoœci. Wed³ug danych ze spisu ludnoœci z 1930 r. na terytorium
omawianego pañstwa zamieszkiwa³o 1,42 mln Wêgrów i 745 tys. Niemców. Stanowili,
odpowiednio, 7,9 oraz 4,1% ludnoœci, bêd¹c najliczniejszymi mniejszoœciami (Willau-
me, 2004, s. 118).

W czasie wojny Siedmiogród zosta³ w³¹czony do Wêgier pozostaj¹cych w koalicji
z III Rzesz¹. Wtedy te¿ przeœladowañ doœwiadczy³a miejscowa ludnoœæ rumuñska. Z ko-
lei wœród czêœci Niemców rumuñskich tendencje nazistowskie wyrazi³y siê tworzeniem
organizacji znanych z III Rzeszy, np. Deutsche Jugend czy Bund Deutscher Mädel.
Niemcy zdolni do noszenia broni byli propagandowo zachêcani do wstêpowania w szere-
gi Waffen-SS, co na terenie Rumunii przynios³o skutek w postaci 48 tys. zwerbowanych
(Böhm, 2003, s. 318).

Po zakoñczeniu II wojny œwiatowej obie grupy, mimo ¿e stosunkowo liczne, nie od-
grywa³y istotnej roli. Nie by³o mowy o ich reprezentacji politycznej w rumuñskim parla-
mencie. Polityka Bukaresztu wobec grup mniejszoœciowych nie odbiega³a zasadniczo od
ówczesnego „wzorca” postêpowania w innych krajach socjalistycznych: prawa mniej-
szoœci by³y zapewniane w teorii, w praktyce ich nie realizowano, mimo stwarzania pozo-
rów w tym zakresie.

Od 1952 r. formalnie istnia³ tzw. Wêgierski Region Autonomiczny, lecz od innych re-
gionów pañstwa ró¿ni³ siê jedynie nazw¹, gdy¿ prawnie Wêgrzy nigdy nie posiadali
w nim ¿adnej formy autonomii. Istniej¹ce ugrupowania wêgierskie rozwi¹zano zarzu-
caj¹c im „odchylenia nacjonalistyczne”. Jedyn¹ form¹ pielêgnowania odrêbnoœci by³o
dopuszczenie do nauki w jêzykach mniejszoœci w szko³ach. W 1945 r. w³adze rumuñskie
pozwoli³y na ponowne otwarcie bogatego w tradycje uniwersytetu wêgierskiego Bolyai
w Cluj, lecz w 1959 r. zosta³ on po³¹czony z rumuñskim uniwersytetem Babes w tym sa-
mym mieœcie. Szykanê stanowi³o usuwanie dwujêzycznych nazw i napisów (Mihok,
1999, s. 73–77).

Stosunek do niemieckiej grupy narodowoœciowej w Rumunii by³ pochodn¹ okresu
wojennego. Niemcy czêœciowo podlegali deportacjom przymusowym do pracy w ZSRR
(jesieni¹ 1944 r. deportowano ok. 70 tys. osób), tracili swoje dobra w toku nacjonalizacji,
de facto przez kilka lat znajdowali siê poza prawem. Ograniczeniom poddane zosta³o
szkolnictwo w jêzyku niemieckim. Ich dalszy los zwi¹zany by³ z prób¹ „integracji”
z reszt¹ spo³eczeñstwa rumuñskiego (Hartl, 1987, s. 87–93).

Okres powojenny charakteryzowa³ siê tak¿e spadkiem liczebnoœci grupy niemieckiej.
Stanowi³o to nastêpstwo porozumieñ zawartych miêdzy Bukaresztem a Bonn jeszcze pod
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koniec lat 60. Ceausescu zgodzi³ siê wówczas na emigracjê Niemców z Rumunii (w la-
tach 1967–1989 wyjecha³o ich ok. 200 tys.) w zamian za rekompensatê finansow¹ siê-
gaj¹c¹ nawet do 10 tys. marek niemieckich za osobê (Willaume, 2004, s. 221–222).
Wed³ug niektórych obliczeñ w latach 1950–1993 z Rumunii do Niemiec wyjecha³o po-
nad 407 tys. Niemców (Sterbling, 1997, s. 76). Z kolei liczebnoœæ mniejszoœci wêgier-
skiej pozosta³a w miarê stabilna.

Wspó³czesne dane dotycz¹ce mniejszoœci narodowych w Rumunii oparte s¹ o spisy
powszechne. W okresie po transformacji przeprowadzono je w latach 1992, 2002 i 20111.
Zestawienie z 2011 r. wykaza³o, i¿ Rumuni stanowi¹ 88,6% mieszkañców pañstwa, Wê-
grzy i Seklerzy 6,5% (prawie 1,24 mln) a Niemcy 0,2% (prawie 37 tys.) (Romania, s. 11).
Tym samym dwie ostatnie grupy nale¿¹, oprócz Ukraiñców i Romów, do najliczniej-
szych grup mniejszoœciowych. W spisach z 1992 i 2002 r. odnotowano zauwa¿alnie
wiêcej Wêgrów (odpowiednio: ponad 1,62 oraz 1,44 mln) oraz znacznie wiêcej Niem-
ców (odpowiednio: ponad 119 i prawie 60 tys.) (Janusz, 2006, s. 40). Warto zauwa¿yæ, i¿
czynnik religijny nie odgrywa wiêkszej roli w identyfikacji omawianych mniejszoœci
(Solak, 2004, s. 71).

Wêgrzy zamieszkuj¹ przede wszystkim w Siedmiogrodzie, szczególnie w okrêgach
(województwach) Harghita i Covasna, gdzie stanowi¹, odpowiednio, ok. 85 i prawie
74%. Z kolei Niemcy skupiaj¹ siê obecnie g³ównie w Siedmiogrodzie (Sibiu, Medias
i okolice) oraz w Banacie.

Wyjazdy cz³onków mniejszoœci niemieckiej z Rumunii do RFN mia³y miejsce jeszcze
w latach 90. minionego wieku. Przybysze z Rumunii stanowili jedn¹ z najwiêkszych
grup nap³ywaj¹cych do Niemiec, jako tzw. póŸni przesiedleñcy. By³ to podstawowy
powód ograniczenia rozmiaru tej mniejszoœci w granicach pañstwa rumuñskiego. Ze-
stawienie liczebnoœci omawianych mniejszoœci w latach 1930–2011 przedstawiono
w tabeli 1.

Tabela 1
Liczebnoœæ Wêgrów i Niemców w Rumunii

w latach 1930–2011 (w tys.)

Rok Wêgrzy Niemcy

1930 1 425,5 745,4

1956 1 587,6 384,7

1966 1 619,6 382,6

1977 1 706,8 358,7

1992 1 620,2 119,1

2002 1 431,8 59,8

2011 1 237,7 36,9

�ród³o: Mihok, 1999, s. 73; Kroner, 1997, s. 59; Janusz, 2006,
s. 40; Romania, s. 11.
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2. Mniejszoœci narodowe we wspó³czesnej Rumunii i ich prawa.
Aktywnoœæ wyborcza

W okresie transformacji ustrojowej Rumunia sta³a siê bez w¹tpienia pañstwem demo-
kratycznym. Podkreœla³y to szczegó³owe zapisy nowej konstytucji, uchwalonej 21 listo-
pada 1991 r.. Czêœæ z nich w sposób de facto bezpoœredni dotyczy³a mniejszoœci
narodowych. W ustawie zasadniczej bardzo wyraŸnie zaznaczano jednak, ¿e Rumunia
jest pañstwem narodowym, jednolitym i niepodleg³ym, w praktyce wykluczaj¹c perspek-
tywê od³¹czenia od pañstwa jakiejkolwiek jego czêœci. Rozdzia³ II konstytucji zawiera
zapisy o prawach podstawowych, wolnoœciach i obowi¹zkach cz³owieka i obywatela.
Podkreœlono gwarancje równoœci wobec prawa, nienaruszalnoœæ wyra¿ania myœli, po-
gl¹dów i wiary, mo¿liwoœæ tworzenia partii politycznych i stowarzyszeñ (Brodziñski,
2006, s. 13–18).

Zarejestrowanym organizacjom, które zrzeszaj¹ mniejszoœci narodowe artyku³ 59
najwy¿szej ustawy w pañstwie gwarantuje posiadanie reprezentacji parlamentarnej, pod
warunkiem uzyskania odpowiedniej liczby g³osów wyborców. Aby tak siê sta³o organi-
zacja mniejszoœci w wyborach do Izby Deputowanych musia³a, od 1992 r., otrzymaæ po-
parcie na poziomie nie mniejszym ni¿ 5% œredniej liczby g³osów potrzebnych do
uzyskania mandatu parlamentarnego. W roku 2008 próg ten podniesiono do 10% (Bro-
dziñski, 2006, s. 20; Batko-Jakubiak, 2010, s. 294).

Obecnie w Izbie Deputowanych reprezentowanych jest 18 ugrupowañ mniejszoœ-
ciowych, m.in. Polacy2. Grupy te tworz¹ wspóln¹ 18-osobow¹ Grupê Parlamentarn¹
Mniejszoœci Narodowych – 1 miejsce przypada na ka¿d¹ z wymienionych mniejszoœci.
(www.ipu.org…, 28.05.2013). Dziewiêtnast¹ grup¹ s¹ Wêgrzy, lecz dostali siê oni do
parlamentu nie korzystaj¹c z uprzywilejowuj¹cych mniejszoœci przepisów. Obecnie ich
reprezentacja jest 18-osobowa.

Rozwi¹zania dotycz¹ce po³o¿enia grup mniejszoœciowych, przyjête na pocz¹tku lat
90. minionego wieku, zosta³y oprotestowane, szczególnie przez mniejszoœæ wêgiersk¹.
Ju¿ w czasie prac parlamentarnych krytykowano okreœlenie Rumunii mianem pañstwa
jednolitego i ustanowienie jedynym jêzykiem urzêdowym rumuñskiego. Wêgrzy opo-
wiadali siê za przyjêciem okreœlenia „pañstwo wielonarodowe”, domagaj¹c siê jedno-
czeœnie, aby wêgierski by³ – obok rumuñskiego – jêzykiem stosowanym w administracji
i w postêpowaniu przed s¹dem. Z kolei przedstawiciele mniejszoœci niemieckiej zwracali
uwagê na brak grupowego uznania praw mniejszoœci (Gabanyi, 1998, s. 229–231).

Od kwietnia 1993 r. funkcjonuje Rada ds. Mniejszoœci Narodowych. Jest to organ
o charakterze konsultacyjnym, skupia siê na bie¿¹cych kwestiach prawnych, administra-
cyjnych i finansowych zwi¹zanych z mniejszoœciami. W Radzie reprezentowane s¹ orga-
nizacje 19 mniejszoœci, tych samych, które zasiadaj¹ w parlamencie (Maksimiec, 2012,
s. 89–90). W gestii Rady le¿y nawi¹zywanie i podtrzymywanie kontaktów z przedstawi-
cielami mniejszoœci, sk³adanie projektów ustaw i uchwa³ rz¹dowych, które dotycz¹
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mniejszoœci (oraz opiniowanie propozycji ministerialnych w tym zakresie), kontakt
z w³adzami administracyjnymi ni¿szego szczebla w celu rozpoznawania potencjalnych
problemów, wzglêdnie proponowanie gabinetowi rozwi¹zañ w tym zakresie (Maksi-
miec, 2012, s. 90). Praktyczna dzia³alnoœæ Rady, przynajmniej w pocz¹tkowym okresie,
by³a jednak oceniana przez ugrupowania mniejszoœciowe krytycznie. Uznawa³y one, ¿e
Rada jest narzêdziem nieefektywnym i nie przyczynia siê do normalizacji ich sytuacji
(Mihok, 1999, s. 95–101).

W pañstwie rumuñskim nie obowi¹zuje specjalna, osobna ustawa, która regulo-
wa³aby prawa mniejszoœci narodowych, mimo ¿e na pocz¹tku lat 90. pojawi³y siê próby
wypracowania, a nastêpnie przyjêcia takiego dokumentu. Jednak¿e zarówno propozycje
przedstawione przez mniejszoœæ niemieck¹, wêgiersk¹, jak i Radê ds. Mniejszoœci Naro-
dowych, nie przynios³y ¿adnych konkretnych rezultatów (Tontsch, 1995, s. 164–168).
Oprócz wspomnianych przepisów konstytucyjnych prawa mniejszoœci gwarantowane s¹
przez akty miêdzynarodowe ratyfikowane przez rz¹d w Bukareszcie3.

Odpowiednie zapisy umo¿liwiaj¹ funkcjonowanie na obszarze Rumunii szkolnic-
twa w jêzykach ojczystych poszczególnych mniejszoœci. Ramy prawne ich dzia³ania
okreœli³a ustawa z 1995 r., znowelizowana rok póŸniej. W roku szkolnym 1995/96
w Rumunii funkcjonowa³o ponad 2400 oddzia³ów szkolnych i przedszkolnych z wêgier-
skim jêzykiem wyk³adowym, w przypadku jêzyka niemieckiego by³o ponad 270 od-
dzia³ów (Tontsch, 2001, 12.05.2013). Jeœli chodzi o tê drug¹ grupê, liczba ta zmniejsza³a
siê. W roku szkolnym 2011/2012 w jêzyku wêgierskim naukê w trybie przedszkolnym
pobiera³o ponad 43 tys. dzieci, w szko³ach typu podstawowego i gimnazjalnego ponad
87 tys., a w szko³ach œrednich prawie 37 tys. uczniów. Analogiczne dane dla jêzyka nie-
mieckiego wynosi³y, odpowiednio, ponad 6, ponad 11 i ponad 3 tys. uczniów (Anuarul,
2013, s. 254).

Jak wspomniano, obie grupy zamieszkuj¹ na stosunkowo zwartych obszarach.
W zwi¹zku z tym istotnego znaczenia nabra³y rozwi¹zania prawne dotycz¹ce mo¿liwoœci
pos³ugiwania siê jêzykiem ojczystym w swoim miejscu zamieszkania, w kontaktach
z w³adzami lokalnymi. Kwestie te zosta³y uregulowane przez ustawê o lokalnej admini-
stracji publicznej z 2001 r. Cz³onkowie mniejszoœci maj¹ mo¿liwoœæ u¿ywania swego jê-
zyka ojczystego w kontaktach z w³adzami w miastach lub gminach, w których stanowi¹
przynajmniej 20% ludnoœci. Poziom ten okreœlany jest na podstawie danych z aktualnych
spisów powszechnych. W takich przypadkach rady tych¿e jednostek administracyjnych
s¹ zobowi¹zane do informacji na temat obrad w jêzyku mniejszoœci, w nim te¿ publiko-
wane s¹ akty normatywne. Jeœli przedstawiciele mniejszoœci stanowi¹ co najmniej
1/3 sk³adu rady, wówczas podczas obrad istnieje mo¿liwoœæ u¿ywania jêzyka mniejszo-
œci. Wszystkie dokumenty musz¹ byæ jednak sporz¹dzane w jêzyku rumuñskim (Gesetz
Nr. 215).

Podobna regulacja, wzi¹wszy pod uwagê wymóg minimum 20% ludnoœci nale¿¹cej
do mniejszoœci na obszarze gmin, obowi¹zuje jeœli chodzi o stosowanie nazw miejscowo-
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3 Rumunia jest stron¹ Konwencji Ramowej Rady Europy o ochronie mniejszoœæ narodowych oraz
Europejskiej Karty jêzyków regionalnych i mniejszoœciowych zatwierdzonej tak¿e w ramach prac Rady
Europy.



œci w jêzyku ojczystym mniejszoœci. Przepisy te s¹ realizowane w praktyce, o czym najle-
piej mo¿na siê przekonaæ, poruszaj¹c siê po Rumunii, zw³aszcza po Siedmiogrodzie.
Z mo¿liwoœci tej korzystaj¹ zarówno Wêgrzy, jak i Niemcy.

Od pocz¹tku transformacji ustrojowej mniejszoœci mia³y mo¿liwoœæ brania aktywne-
go udzia³u w wyborach. Pierwsze demokratyczne wybory w Rumunii, po upadku Ceau-
sescu, odby³y siê w maju 1990 roku. Uczestniczy³y w nich powsta³e do tego momentu
organizacje mniejszoœci narodowych, które mia³y zagwarantowane co najmniej jedno
miejsce, dla ka¿dej, w Izbie Deputowanych, nawet w przypadku gdyby nie uzyska³y
liczby g³osów potrzebnych aby znaleŸæ siê w parlamencie. Niezbêdn¹ liczbê g³osów (wy-
nosz¹c¹ wówczas 3% w skali kraju) uzyskali tylko przedstawiciele mniejszoœci wêgier-
skiej – nie by³o to zaskoczenie, bior¹c pod uwagê liczebnoœæ grupy.

Wybory z 1992 r. przeprowadzono wg nowej ordynacji. Mniejszoœci mia³y odt¹d pra-
wo do reprezentacji w parlamencie, je¿eli uzyska³y przynajmniej 5% œredniej liczby
g³osów potrzebnych do uzyskania mandatu. W tym przypadku liczba ta wynosi³a 1327
g³osów (Tontsch, 1995, s. 161). Nie by³ to zatem próg szczególnie wygórowany, w skali
ca³ego kraju, st¹d w parlamencie znaleŸli siê odt¹d przedstawiciele kilkunastu mniej-
szoœci narodowych, w 1992 r. by³o to 13 grup.
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Zdjêcie 1. Tablica dwujêzyczna w Sibiu

Fot. Krzysztof KoŸbia³.



3. Mniejszoœæ wêgierska i jej ugrupowania

Do utworzenia ugrupowania, które poczê³o reprezentowaæ interesy mniejszoœci wêgier-
skiej dosz³o tu¿ po upadku Ceausescu. 25 grudnia 1989 r., podczas spotkania wêgierskich
intelektualistów i dzia³aczy lokalnych powo³ano do ¿ycia Demokratyczny Zwi¹zek
Wêgrów w Rumunii (rum. Uniunea Democratã Maghiarã din România – UDMR, wêg.
– Romániai Magyar Demokrata Szövetség – RMDSZ) niebêd¹cy parti¹, lecz grup¹ jed-
nocz¹c¹ ró¿ne œrodowiska wêgierskie. Na czele UDMR stan¹³ pierwotnie Géza Domo-
kos (Burakowski, Stan, 2012, s. 47; Gabanyi, 1998, s. 297). Postaci¹ charyzmatyczn¹
ruchu mniejszoœci wêgierskiej by³ od pocz¹tku transformacji pastor z Timisoary, aktyw-
ny w czasie antykomunistycznych protestów w tym mieœcie w grudniu 1989 r., László
Tökés. W 2003 r. na kongresie UDMR zapobie¿ono roz³amowi w ugrupowaniu pozba-
wiaj¹c Tökésa funkcji honorowego przewodnicz¹cego (Burakowski, Stan, 2012, s. 188).

W pocz¹tkach swej dzia³alnoœci Zwi¹zek prowadzi³ tzw. kurs defensywny nie re-
aguj¹c na liczne ataki s³owne i medialne ze strony rumuñskiej, m.in. ze strony partii
o charakterze nacjonalistycznym. Zmiana podejœcia Wêgrów uwidoczni³a siê po przyjê-
ciu w paŸdzierniku 1992 r. tzw. deklaracji z Cluj (wêg. Kolozsvári Nyilatkozat). By³ to
pocz¹tek ofensywy politycznej nakierowanej na wskazanie, i¿ sprawy mniejszoœci nie
zosta³y dot¹d rozwi¹zane. UDMR czêœciowo wskazywa³ organizacjom i gremiom miê-
dzynarodowym, i¿ w jego ocenie kwestie mniejszoœci narodowych w Rumunii powinny
byæ poddane bacznej obserwacji. Dzia³ania te zbieg³y siê ze staraniami Rumunii o przyjê-
cie do Rady Europy (co nast¹pi³o ostatecznie w 1993 r.) i z tej okazji Zwi¹zek wyda³
specjalne memorandum adresowane do Sekretarza Generalnego Rady wskazuj¹c, i¿ Ru-
munia nie przestrzega praw mniejszoœci (Mihok, 1999, s. 104–110). Niew¹tpliwie powo-
dowa³o to wzrost wewnêtrznego, ale i zewnêtrznego, napiêcia politycznego.

Organizacja od 1990 roku bra³a udzia³ w wyborach zarówno na szczeblu lokalnym,
jak i ogólnopañstwowym. Odnosi³a w nich sukcesy, na miarê swoich mo¿liwoœci. Pod-
czas pierwszych demokratycznych wyborów w 1990 r. UDMR by³a jedyn¹ organizacj¹
mniejszoœci, która pokona³a barierê niezbêdn¹ do uzyskania miejsc w parlamencie
w sposób bezpoœredni. Zwi¹zek wprowadzi³ do Izby Deputowanych 29 pos³ów, do Sena-
tu 12 senatorów. Wynik by³ niew¹tpliwym sukcesem, gdy¿ wiêksz¹ liczbê przedstawi-
cieli w parlamencie mia³y tylko ugrupowania wspó³pracuj¹ce w ramach Frontu Ocalenia
Narodowego. Poparcie wyborcze dla UDMR w wyborach parlamentarnych przeprowa-
dzonych po 1989 r. wyszczególniono w tabeli 2.

Tabela 2
Poparcie dla UDMR w wyborach parlamentarnych w Rumunii po 1989 r.

Rok
Izba

Deputowanych
Senat Rok

Izba
Deputowanych

Senat

1990 7,23 7,20 2004 6,17 6,23

1992 7,46 7,58 2008 6,59 6,39

1996 6,64 6,82 2012 5,13 5,23

2000 6,80 6,90

�ród³o: Burakowski, Stan, 2012, passim; Gabanyi, 1998, s. 299; Alegeri pentra…, 2012.
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Poparcie wyborcze nale¿y uznaæ za niezwykle stabilne, przekraczaj¹ce najczêœciej
6% g³osów. Jedynie w elekcji z 1990 i 1992 roku by³o ono nieznacznie wy¿sze. Spadek
g³osuj¹cych na UDMR w grudniu 2012 r. nale¿y wi¹zaæ przede wszystkim z tym, i¿ wy-
startowa³o tak¿e drugie ugrupowanie Wêgrów w Rumunii, które uzyska³o w wyborach
do Izby Deputowanych 0,64%, a w wyborach do Senatu 0,79% poparcia. Nie prze³o¿y³o
siê to na uzyskanie miejsc w izbach parlamentarnych. Ostatecznie UDMR wprowadzi³a
18 pos³ów do Izby Deputowanych i 8 przedstawicieli do Senatu. W obu izbach Wêgrzy
tworz¹ w³asne grupy parlamentarne. W Izbie Deputowanych na czele grupy stoi András
Máté, w Senacie Béla Markó (www.cdep.ro, www.senat.ro, 29.05.2013). Ugrupowanie
pozostaje w opozycji do obecnego gabinetu premiera Victora Ponty.

By³y jednak okresy, w których Zwi¹zek uczestniczy³ w formowaniu koalicji rz¹do-
wej. Z powodu zauwa¿alnego udzia³u w podziale miejsc w parlamencie, ugrupowanie
mniejszoœci wêgierskiej znalaz³o siê w latach 1996–2000, 2004–2008 oraz 2009–2012
w koalicji rz¹dowej (Szász, 2003, s. 103; Aron, 2009, s. 47–48). W tym ostatnim gabine-
cie wicepremierem by³ wspomniany Belá Markó (Burakowski, Stan, 2012, s. 252–254).
Ponad 20 miejsc w Izbie Deputowanych by³o wa¿nym czynnikiem wp³ywaj¹cym na sta-
bilizacjê wiêkszoœci poszczególnych gabinetów. W latach 2000–2004 UDMR wspiera³
w poszczególnych g³osowaniach rz¹d mniejszoœciowy choæ nie nale¿a³ do koalicji
(Szász, 2003, s. 105–111).

Partia mniejszoœci wêgierskiej jest zauwa¿alnym uczestnikiem wyborów na szczeblu
lokalnym. Potwierdzaj¹ to wyniki wyborów z czerwca 2012 roku. Dwóch przedstawicieli
mniejszoœci stoi na czele wybieralnych samorz¹dów na szczeblu okrêgów (województw),
203 zajmuje stanowisko bêd¹ce odpowiednikiem polskiego prezydenta miasta, burmi-
strza lub wójta (w zale¿noœci od jednostki administracyjnej), 2261 osób reprezentuje gru-
pê w radach na poziomie samorz¹dów lokalnych, 88 na szczeblu okrêgów4 (Alegeri
locale…, 2012).

Ugrupowanie bra³o tak¿e udzia³, wystawiaj¹c swoich kandydatów, w wyborach na
urz¹d prezydenta Rumunii. W roku 1996 i 2000 kandydowa³ na to stanowisko György
Frunda uzyskuj¹c, odpowiednio, ponad 6 oraz 6,2% g³osów. Startuj¹cy w wyborach
z 2009 r. Hunor Kelemen uzyska³ widocznie ni¿sze poparcie – 3,8% g³osów (Burakow-
ski, Stan, 2012, s. 115, 171, 250).

Po przyst¹pieniu Rumunii do Unii Europejskiej pañstwo to otrzyma³o miejsca do ob-
sadzenia w Parlamencie Europejskim. Wybory do niego sta³y siê zatem kolejn¹ aren¹
wspó³zawodnictwa partyjnego. Zarówno w kadencji 2007–2009, jak i od 2009 r. ugrupo-
wanie reprezentuj¹ce mniejszoœæ wêgiersk¹ obsadzi³o 3 z 33 miejsc przewidzianych dla
Rumunii. Obecnie w Parlamencie Europejskim zasiadaj¹ Csaba Sógor, László Tökés
i Iuliu Winkler. Wszyscy s¹ cz³onkami Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrzeœcijañ-
scy Demokraci) (www.europarl…, 28.05.2013). Tak¿e w poprzedniej kadencji te 3 oso-
by reprezentowa³y omawian¹ mniejszoœæ, choæ Tökés by³ wówczas parlamentarzyst¹
niezale¿nym.
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4 Oprócz tego innemu ugrupowaniu tej¿e mniejszoœci uda³o siê osi¹gn¹æ 7 stanowisk burmistrzów
lub wójtów, wprowadziæ 266 przedstawicieli do rad samorz¹dów lokalnych i 7 do rad na poziomie
okrêgów.



Mniejszoœæ wêgierska w Rumunii, g³ównie poprzez swoj¹ zauwa¿aln¹ liczebnoœæ
i zgrupowanie na zwartym obszarze, wywo³ywa³a niejednokrotnie emocje, tak¿e w okre-
sie po upadku dyktatury Ceausescu. Jej obecnoœæ by³a tak¿e wykorzystywana w roz-
grywkach na scenie politycznej.

Do najwiêkszych rozruchów o charakterze narodowoœciowym w okresie powojen-
nym dosz³o w marcu 1990 r. w Târgu Mureº. W odpowiedzi na za³o¿enie ko³a UDMR
w tym mieœcie rumuñscy nacjonaliœci zainicjowali dzia³alnoœæ Zwi¹zku „Ogniwo Rumuñ-
skie” (rum. Vatra Româneascã). Do Siedmiogrodu przyje¿d¿ali wtedy tak¿e masowo
Wêgrzy chc¹cy œwiêtowaæ rocznicê powstania z 15 marca 1848 r., co dodatkowo potêgo-
wa³o emocje. W kolejnych dniach dosz³o do krwawych rozruchów, ukazywanych dodat-
kowo w krzywym zwierciadle przez media zagraniczne. Uspokojenie nastrojów sta³o siê
mo¿liwe dopiero po interwencji wojska. W konsekwencji zajœæ œmieræ ponios³o 6 osób,
prawie 300 zosta³o rannych (Burakowski, Stan, 2012, s. 53–54).

W 1995 r. skorzystano z „wêgierskiego straszaka” kiedy Rumuñska Partia Demokra-
cji Spo³ecznej (PDSR) rozszerzy³a koalicjê rz¹dz¹c¹ o ugrupowania o charakterze nacjo-
nalistycznym. Wœród nich prym wiod³a Rumuñska Partia Zjednoczenia Narodowego
(PUNR). Radyka³owie tego ugrupowania, zdecydowanie antywêgierskiego, objêli 2 re-
sorty. O tym, i¿ by³y to dzia³ania o charakterze doraŸnym, wykorzystuj¹ce nastroje chwi-
li, œwiadczy fakt, i¿ po kilku latach UDMR by³a wymarzonym koalicjantem PDSR
(Solak, 2004, s. 81–82).

Pod koniec 2001 r. parlamentarna komisja kontroli s³u¿b specjalnych ostrzega³a
w³adze pañstwowe przed rzekomym zagro¿eniem, jakie mia³y nieœæ nastroje Wêgrów
w okrêgach, w których grupa ta by³a najliczniejsza. Analitycy ówczesnej Rumuñskiej
S³u¿by Informacyjnej stwierdzali nawet, i¿ realna jest groŸba utraty kontroli rz¹du cen-
tralnego nad istotnymi obszarami ¿ycia politycznego, gospodarczego i spo³ecznego, a byæ
mo¿e nawet oddzielenie siê tych okrêgów od pañstwa rumuñskiego. By³ to element walki
politycznej rz¹dz¹cej Partii Socjaldemokratycznej, która próbowa³a deprecjonowaæ w miarê
siln¹ pozycjê UDMR (Solak, 2004, s. 52).

Tak¿e obecnie „karta antywêgierska” bywa wykorzystywana do walki politycznej
i powoduje zaognienie kontaktów na linii Bukareszt–Budapeszt. Po ostatnich wyborach
w grudniu 2012 r. gdy nowo wybrany prefekt okrêgu Covasna zdj¹³ ze swojego biura fla-
gê seklersk¹ zareagowa³ ambasador wêgierski w Rumunii, popieraj¹c ¿¹dania Seklerów
dotycz¹ce autonomii5. W odpowiedzi szef rumuñskiego ministerstwa spraw zagranicz-
nych uzna³, ¿e s³owa ambasadora s¹ ingerencj¹ w wewnêtrzne sprawy pañstwa rumuñ-
skiego. Do sytuacji odniós³ siê tak¿e wiceminister dyplomacji Wêgier, apeluj¹c do w³adz
miast wêgierskich, aby protestacyjnie wywieszano na budynkach publicznych flagê
Seklerów. Apel spotka³ siê z pozytywn¹ reakcj¹ w wielu miastach na Wêgrzech
(www.tvp.info…, 10.05.2013)6.
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5 ¯¹dania te w pewnym sensie by³y nawi¹zaniem do tzw. Wêgierskiego Okrêgu Autonomicznego
istniej¹cego w latach 1952–1968 na obszarach, gdzie zamieszkiwali Seklerzy.

6 Z³oto-niebiesk¹ flagê Seklerów powieszono tak¿e na budynku parlamentu w Budapeszcie. Z obser-
wacji autora, poczynionych wiosn¹ 2013 r., wynika, ¿e flagi wisz¹ nie tylko przed budynkami publiczny-
mi, ale tak¿e w miejscach niemaj¹cych nic wspólnego z „wielk¹ polityk¹”, np. w budapeszteñskich ha-
lach targowych.



Tzw. spór o flagê na nowo zatem zaogni³ sprawê wêgierskiej mniejszoœci, co z pew-
noœci¹ nie sprzyja stosunkom obu pañstw. Kontakty te pozostaj¹ napiête poniewa¿ od
czasu do czasu, gdy konflikt wydawa³oby siê wygasa, maj¹ miejsce wydarzenia powo-
duj¹ce powrót do wrogiej retoryki. Nie zmienia to faktu, i¿ mniejszoœæ wêgierska w Ru-
munii pozostaje istotnym czynnikiem systemu politycznego tego pañstwa.

4. Mniejszoœæ niemiecka i jej przedstawiciele polityczni

Polityczn¹ reprezentacj¹ mniejszoœci niemieckiej w Rumunii jest Demokratyczne
Forum Niemców w Rumunii (rum. Forumul Democrat al Germanilor din România
– FDGR, niem. Demokratisches Forum der Deutschen in Rumänien – DFDR). Forum
za³o¿ono w ostatnich dniach grudnia 1989 r., dosz³o do tego w Sibiu (Klein, 2010,
s. 9–10). Miejscowoœæ ta sta³a siê z czasem nieformaln¹ stolic¹ Forum. Ugrupowanie
utworzy³o swe ko³a terenowe i przyst¹pi³o do pierwszych wyborów, zarówno parlamen-
tarnych, jak i lokalnych, w 1990 roku. Obecnie na czele ugrupowania stoi Paul Jürgen
Porr, honorowym przewodnicz¹cym jest Paul Philippi (www.fdgr.ro/de/conducerea/,
10.05.2013).

Godny podkreœlenia jest fakt szybkiego zorganizowania siê niemieckiej grupy mniej-
szoœciowej, tym bardziej, ¿e nie by³a ona jednolita, gdy¿ Niemcy zamieszkiwali w ró¿-
nych miejscach omawianego pañstwa – co stanowi³o pochodn¹ ich historycznego
przybycia na ró¿ne obszary, które dopiero z czasem znalaz³y siê w granicach pañstwa ru-
muñskiego. Problemem, który dotyka³ Niemców w Rumunii by³a przybieraj¹ca na sile
fala wyjazdów cz³onków tej grupy do RFN. Wœród wyje¿d¿aj¹cych z Rumunii w 1990 r.
jedynie 20% emigrantów by³o pochodzenia rumuñskiego. Obok Niemców wyje¿d¿ali
tak¿e, choæ w mniejszym stopniu, Wêgrzy (Andruº, 2009, s. 178).

Forum w pocz¹tkowym okresie dzia³alnoœci ocenia³o, i¿ prawa mniejszoœci w Rumu-
nii nie s¹ realizowane. W przeciwieñstwie do Wêgrów nie zdecydowano siê jednak na
publiczne zajêcia stanowiska dotycz¹cego niespe³niania zaleceñ Rady Europy przez Ru-
muniê. Zwyciê¿y³ realizm i chêæ aktywnego udzia³u we wspólnych gremiach maj¹cych
zajmowaæ siê sprawami mniejszoœci. Nie bez znaczenia dla tej grupy by³o tak¿e podpi-
sanie w 1992 r. Traktatu o PrzyjaŸni miêdzy Niemcami a Rumuni¹ (Mihok, 1999,
s. 117–120)7.

FDGR reprezentuje ró¿ne pogl¹dy polityczne, nie posiada jednej doktryny. Nie jest
te¿ formalnie parti¹, lecz organizacj¹ po¿ytku publicznego. Ugrupowanie k³adzie nacisk
na zachowanie i ochronê identyfikacji kulturowej mniejszoœci, zwracaj¹c uwagê na 4 ob-
szary dzia³añ: politykê, kulturê, sprawy spo³eczne oraz gospodarkê. W kwestiach poli-
tycznych akcentuje koniecznoœæ reprezentowania mniejszoœci narodowych w gremiach
politycznych na szczeblu ogólnokrajowym i lokalnym oraz prawo do wspó³decydowania
w sprawach, które zwi¹zane s¹ z grupami mniejszoœciowymi. FDGR opowiada siê za za-
chowaniem i wsparciem istniej¹cych instytucji kultury oraz systemu edukacji, w którym
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7 Normalizacja stosunków miêdzy RFN a Rumuni¹ nast¹pi³a zatem kilka lat wczeœniej ni¿ miêdzy
Rumuni¹ a Wêgrami.



istnieje mo¿liwoœæ pobierania nauki w jêzyku ojczystym. Z kolei w sprawach spo³ecz-
nych zwraca uwagê na dalsze istnienie form organizacyjnych mniejszoœci, a w kwestiach
gospodarczych na rozwój gospodarki rynkowej oraz wsparcie dla dzia³alnoœci ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw (Programm des, 9.05.2013).

Sukcesy wyborcze ugrupowania rodzi³y siê z czasem, prze³omem by³ rok 2000, kiedy
to po raz pierwszy ugrupowanie sta³o siê zauwa¿alne na lokalnej scenie politycznej.
W mieœcie Sibiu, po³o¿onym w centrum Siedmiogrodu, od 2000 r. burmistrzem jest
przedstawiciel mniejszoœci niemieckiej Klaus Johannis. Zaskakuj¹cym dla niego samego
by³ fakt wybrania go burmistrzem w prawie 170-tysiêcznym mieœcie, w którym miesz-
ka³o jedynie 2,5 tys. Niemców (Johannis, 2010, s. 18). Poparcie dla Forum w Sibiu ros³o
stopniowo. Ugrupowanie posiada³o w 23-osobowej radzie miasta najpierw 2–3 przedsta-
wicieli, w 2000 r. ju¿ 6, w kadencji 2004–2008 a¿ 16 (sic!), od 2008 r. 14 (Klemens, 2010,
s. 18). Tak wysokie wsparcie, wyra¿ane przez ludnoœæ w wiêkszoœci rumuñsk¹, by³o
uznaniem dla rz¹dów Johannisa, który wyrós³ na polityka o znaczeniu ponadregionalnym
(www.derstandard..., 26.05.2013). Po ostatnich wyborach lokalnych Johannis ponownie
zosta³ burmistrzem Sibiu, uzyskuj¹c poparcie prawie 78% g³osuj¹cych (www.adz.ro...,
26.05.2013). Cieszy siê on wsparciem nie tylko ze strony swojej grupy etnicznej.

Szczebel lokalny, z powodu niewysokiej liczebnoœci grupy, stanowi wa¿ny punkt od-
niesienia w dzia³aniach FDGR. Unaoczniaj¹ to wyniki ostatnich wyborów lokalnych
z 2012 r. Przedstawiciele Forum znaleŸli siê w dwóch radach miejskich (Sibiu i Braszów)
oraz 23 radach gmin w Banacie, Siedmiogrodzie i pó³nocnym Siedmiogrodzie. Urz¹d
burmistrza lub wójta z ramienia Forum sprawuje 9 osób (http://www.fdgr.ro/de/alegeri...,
13.05.2013). W Siedmiogrodzie w miejscowoœci Avrig (niem. Freck) burmistrzem zosta³
Arnold Klingeis. Kolejne stanowiska burmistrza FDGR obsadzi³a w okrêgu Satu Mare
(przy granicy z Wêgrami i Ukrain¹), w miejscowoœciach: Ciumeºti (Schamagosch),
Cãmin (Kalmandi), Petreºti (Petrifeld), Tiream (Terem), Sanislãu (Stanislau), Turulung
(Turtebesch) i Urziceni (Schinal). Wzi¹wszy pod uwagê, i¿ w ¿adnej z wymienionych
miejscowoœci Niemcy nie stanowi¹ wiêkszoœci, wynik wyborczy nale¿y uznaæ za sukces.

Na mniejsze poparcie FDGR mog³a liczyæ w wyborach parlamentarnych, co jest zro-
zumia³e z powodu liczebnoœci grupy. W latach 90. poparcie wyborcze dla ugrupowania
oscylowa³o miêdzy prawie 24, a ponad 40 tysi¹cami g³osów w skali kraju (Tontsch, 2001,
s. 51–52). Wystarcza³o to do zdobycia jednego miejsca w Izbie Deputowanych. W ostat-
nich wyborach na FDGR oddano ponad 39 tys. g³osów (prawie 16 tys. g³osów wiêcej ni¿
4 lata wczeœniej) (Die bei den Parlamentswahlen, 27.05.2013). Wskazuje to na otrzymy-
wanie poparcia tak¿e spoza krêgów grupy etnicznej, co jest zreszt¹ cech¹ charaktery-
styczn¹ tego ugrupowania zarówno w wyborach ogólnokrajowych, jak i lokalnych.
Forum uzyska³o najwiêksze poparcie w okrêgach Sibiu (ponad 10,7 tys. g³osów), Cluj-Na-
poca (prawie 3,7 tys.), Timiºoara (ponad 2,1 tys.) oraz w Bukareszcie (ponad 2,2 tys.).

W obecnej rumuñskiej Izbie Deputowanych przedstawicielem grupy niemieckiej jest
pose³ Ovidiu Gant wywodz¹cy siê z Banatu. Pe³ni funkcjê wiceprzewodnicz¹cego Grupy
Parlamentarnej Mniejszoœci Narodowych (http://www.cdep.ro/pls..., 13.05.2013)8. War-
to dodaæ, i¿ w latach 2007–2009 Gant zasiada³ w Parlamencie Europejskim, co równie¿
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by³o widocznym sukcesem politycznym grupy. Wykaz przedstawicieli mniejszoœci nie-
mieckiej w Izbie Deputowanych po 1990 r. zawarty jest w tabeli 3.

Tabela 3

Przedstawiciele mniejszoœci niemieckiej
w Izbie Deputowanych po 1990 roku

Kadencja Przedstawiciele

1992–1996 Eberhard WITTSTOCK

1996–2000 Werner BRÜCK, Eberhard WITTSTOCK

2000–2004 Eberhard WITTSTOCK

2004–2008 Ovidiu GANT

2008–2012 Ovidiu GANT

od 2012 Ovidiu GANT

�ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie http://www.cdep.ro/
pls..., 27.05.2013. W kadencji 1996–2000 Eberhard Wittstock spra-
wowa³ mandat po rezygnacji Wernera Brücka w 2007 r.

5. Podsumowanie

Transformacja polityczna i gospodarcza, dokonuj¹ca siê w Rumunii po upadku sys-
temu komunistycznego, przyczyni³a siê do poprawy po³o¿enia prawnego mniejszoœci
narodowych w tym kraju. W konsekwencji grupy mniejszoœciowe sta³y siê faktycznym
i trwa³ym uczestnikiem systemu politycznego i partyjnego analizowanego pañstwa.

Obecnoœæ mniejszoœci na scenie politycznej Rumunii nie zaskakuje, gdy¿ stanowi¹
one w sumie ponad 10% mieszkañców kraju. Jednak wiêkszoœæ grup mniejszoœciowych
to grupy nieliczne, czêsto rozproszone. Na tym tle, jako stosunkowo liczni, ale i najlepiej
zorganizowani, jawi¹ siê Wêgrzy i Niemcy, którzy zamieszkuj¹ dodatkowo zwarte ob-
szary. Obie grupy s¹ regularnie reprezentowane w obu izbach parlamentu rumuñskiego,
po 1990 r.

Liczniejsz¹ reprezentacjê – najczêœciej ponad 20-osobow¹ w Izbie Deputowanych
– posiadaj¹ Wêgrzy. Nie korzystaj¹ oni z wyborczego uprzywilejowania (pozwalaj¹cego
na obecnoœæ mniejszoœci w parlamencie bez koniecznoœci pokonania ustawowej bariery
5% g³osów), poniewa¿, jak dot¹d, bez wiêkszych problemów uzyskiwali poparcie na po-
ziomie wy¿szym. W ostatnich wyborach próg ten przekroczyli nieznacznie (z powodu
roz³amu w ich najwa¿niejszej organizacji). W przypadku tej grupy zachowanie jednoœci
organizacyjnej, wyra¿aj¹cej siê np. startem w wyborach jednego ugrupowania, jest o tyle
istotne, ¿e pozwala na stosunkowo liczn¹ obecnoœæ w parlamencie. W przeciwnym razie
reprezentacja ta bêdzie symboliczna.

Mniejszoœæ niemiecka, znacznie mniej liczna, jest aktywna przede wszystkim na
szczeblu lokalnym posiadaj¹c w kilku miejscowoœciach swoich burmistrzów i repre-
zentantów w radach miast i gmin. W przeciwieñstwie do wêgierskiej UDMR ugrupowa-
nie mniejszoœci niemieckiej cieszy siê poparciem tak¿e innych grup etnicznych, o czym
œwiadcz¹ wyniki wyborów lokalnych, jak i ogólnopañstwowych. Tym samym FDGR po-
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siada mo¿liwoœæ rozszerzenia swojego elektoratu w przysz³oœci, czego nie mo¿na powie-
dzieæ o UDMR.

W perspektywie najbli¿szych lat nie nale¿y oczekiwaæ znacz¹cych zmian zwi¹zanych
z obecnoœci¹ ugrupowañ mniejszoœci wêgierskiej i niemieckiej na rumuñskiej scenie po-
litycznej. W przypadku pierwszej grupy istotne znaczenie bêdzie mia³ rozwój stosunków
Rumunii z Wêgrami. Od czasu do czasu maj¹ w nich miejsce wypowiedzi „podgrze-
waj¹ce atmosferê”, a nie przyczyniaj¹ce siê do konstruktywnego rozwi¹zywania ist-
niej¹cych problemów. W konsekwencji tego poparcie dla UDMR jest ograniczone
wy³¹cznie do wêgierskiej grupy etnicznej i nie bêdzie ros³o. Tego rodzaju problemy nie
dotycz¹ FDGR, lecz ugrupowanie to mo¿e mieæ istotne znaczenie co najwy¿ej na szcze-
blu lokalnym.
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Political groupings of national minorities in Romania.
The example of Hungarians and Germans

Summary

Among other things, the transformation in Romania has allowed for the participation of the repre-
sentatives of national minorities in the political system of state. This is illustrated by the case of Hungari-
ans, who according to the 2011 census account for over 1,237,000 of the population, and that of
approximately 37,000 Germans.

Both groups take a regular and active part in both national and local elections. Hungarians are repre-
sented by the UDMR, a group that wins support in excess of 5% of the votes, thus regularly getting over
20 seats in the Chamber of Deputies and approximately ten seats in the Senate. The Germans are repre-
sented by the FDGR, with considerably weaker support, which translates into only a single seat in the
parliament. Both minorities play a significant role in regional elections, even though the German popu-
lation is considerably smaller than that of the Hungarians. The town of Sibiu is one example of their elec-
toral success.

The significance of both groups should not be expected to change significantly in the future. Unlike
in the case of the Hungarians, support for the Germans is higher than might be expected from their num-
ber. This follows from the fact that the issue of the German minority in Romania has never stirred such
tensions as that of the Hungarians, both in domestic and international relations. Therefore, casting a vote
for the FDGR does not have to follow from being a member of the German minority, allowing the party
to win potential voters.

Key words: Romania, Transylvania, national minority, Hungarians, Germans
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