
 

 

JOVES ROMS RECLAMEN UNA UNIVERSITAT EN 
HONGARÈS A ROMANIA (Butlletí de notícies Divers) 

 

Octubre 2006 – Joves roms van encendre espelmes el dimarts 17 d’octubre a la plaça Matei 

Corvin de Cluj-Napoca (Romania) formant la paraula “Bolyai-Egyetemet” (Universitat de 

Bolyai). Amb aquesta acció demanaven la creació d’una universitat pública en llengua 

hongaresa i el finançament públic de les universitats privades hongareses de Sapientia i 

Partium. Amb una població de 1.431.807 (6’6% de la població total, d’acord amb el cens de 

2002) els hongaresos de Romania formen la minoria nacional més nombrosa de l’Estat. 

 

La Universitat de Bolyai és la institució pública d’educació superior més gran de la regió de 

Transilvània, on viuen la majoria d’hongaresos. Més del 30% dels cursos s’imparteixen en 

llengua hongaresa. Actualment hi ha una proposta de la societat civil de la regió, a la qual el 

partit de l’Aliança Democràtica dels Hongaresos a Romania dóna suport, per separar el 

departament de llengua hongaresa de la institució i formar una nova Universitat Bolyai en 

hongarès. L’antiga Universitat de Bolyai va ser dissolta el 1956 per les autoritats comunistes 

i es va fusionar a la Universitat de Babes en llengua romanesa per formar la Universitat de 

Babes-Bolyai, que continua existint avui dia. Segons la llei de minories de Romania, els 

hongaresos tenen garantit el dret a l’educació en la seva llengua en localitats on constitueixin 

més del 20% de la població. Això no es produeix, però, en l’àmbit de l’educació 

universitària. 

 

Cristina Sandor, presidenta del Consell de Joves Hongaresos de Romania, ha declarat que 

“els Hongaresos són l’únic grup ètnic nombrós que encara no ha instaurat una educació 

acadèmica universitària. La Universitat de Babes-Bolyai no és multicultural perquè 

l’educació en hongarès no té autonomia financera i no es pot organitzar amb eficàcia. 

Paguem els impostos a Romania i creiem que tenim dret a una universitat pública 

hongaresa”. 


