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Aksjon mot norsk høykommisær

Den ungarske minoriteten i Romania har startet underskriftskampanje mot den
norske høykommisæren Knut Vollebæk.

Han er høykommisær for nasjonale minoriteter i OSSE - Organisasjon for sikkerhet og
samarbeid i Europa.

Aksjonen er kommet i gang fordi Vollebæk skal ha uttalt at ungarere i Romania ikke bør få et
eget universitet.

– Alle forsøk på å splitte Babes-Bolyai Universitetet etter etniske skillelinjer, bør motarbeides,
skal høykommisæren ha sagt.

HØR: Knut Vollebæk

Navneliste til avisene
– Husk at vi har kjempet siden 1989 for å splitte Babes-Bolyai Universitetet, som har vært et
symbol for undertrykkelse av ungarere i Romania, sier aksjonsleder Dr. Peter Hantz.

Meningen er å få publisert navnelistene i mange europeiske aviser, inkludert regionale aviser,
skriver Hantz.

– En misforståelse
– Det er en misforståëlse hvis noen tror at jeg motarbeider ungarernes ønske om et eget
universitet. Nå er det ulike syn i den ungarske folkegruppen i Romania om
universitetsspørsmål, sier Vollebæk til nrk.no/sami.

I alle fall finnes det et felles universitet som er en sammenslutning av to universiteter, og i dag 
er det ment både for den rumenske språk - og folkegruppen, den ungarske og den tyske.

- Multikulturell institusjon
– Mitt kontor - høykommisæren for nasjonale minoriteter, har arbeidet med dette universitetet
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i en del år for å hjelpe dem slik at dette kan bli en virkelig god og funksjonell multikulturell
institusjon, sier Vollebæk.

Han synes universitetet fortsatt ikke er perfekt.

– Mitt anliggende har vært at vi heller skal styrke den institusjonen enn å ødelegge den. Jeg
tror at i Romania og mange andre samfunn, er det viktig at studenter har anledning til å gå
sammen fordi det betyr noe for det samfunnet vi bygger opp.

Høykommisæren mener det er viktig å finne måter å leve sammen på.

– Ikke minst i studietiden kan det være viktig, istedenfor å skape større segregering.
Men det betyr ikke at jeg er imot at ungarere eller andre folkegrupper skal starte et
eget universitet. Mitt anliggende har vært at jeg ville beklage det hvis den
institusjonen vi har i dag, skulle bryte sammen, sier høykommisær Vollebæk.
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