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Valerie Giscard d’ Estaing „Long Live Europe!” felkiáltása a közös Európai 
Alkotmány indítógondolataként értelmezhető. A 2oo3. július 18.-án elfogadott 
alapokmány az ősszel kezdődő államközi kormányfői egyeztetések kiindulópontja. 

Ez egy alapdokumentum, amely meghatározza Európa jövőjét, ám néhány 
megoldatlan kérdés tárgyalása továbbra is várat magára. Ilyen a nemzeti és etnikai 
kisebbségek védelmének dilemmája. Szájer József Európai Konvent tag erre vonatkozó 
beadványa már a sokadik el nem fogadott módosító javaslat a témában. Ennél 
szerencsésebb Eckstein-Kovács Péter romániai Konvent tag kezdeményezése a nyelvi 
sokszínűség kifejezés integrálására vonatkozóan. Mi több, a legutóbbi görögországi 
találkozón a francia elnök ígéretet tett a magyar kormányfőnek a téma felvetésére az 
ősszel kezdődő tárgyalásokon. 

A fenti tendenciákkal összhangban az Erdélyi Közösségi Kollégium 2003 
augusztus 3.-16. között zajlott Marosvásárhelyen, Romániában. Ötven 18-25 év közötti –
többségében politológia és jogi tanulmányokat folytató- fiatal vett részt az eseményen, 12 
európai országból érkezve, még ennél is több etnikai-nyelvi-kulturális hátteret és civil 
szervezetet képviselve. A kezdeményezés legnagyobb kihívása az volt, hogy a résztvevők 
a rendelkezésre álló két hét alatt jussanak egyezségre, és közösen fogalmazzanak meg 
egy javaslatot a kibővített Európai Unió Alkotmányának kisebbségvédelmi koncepciójára 
vonatkozóan.  

Ilyés Ágota és Kovács Barna dolgozta ki és valósította meg az Erdélyi Közösségi 
Kollégium 2003 ötletét, ők voltak a projekt vezetői. A szervezeti keretet a dániai 
székhelyű Közösségi Kollégiumokért Egyesület (ACC) biztosította, a házigazda pedig a 
helyi Studium Alapítvány volt. A rendezvény az ACC stratégiáját példázza, amellyel a 
szervezet a közös érdeklődésre számot tartó témákat megvitató európai közösségi 
kollégiumokat szeretné meghonosítani és elterjeszteni a különböző országokban. 

Az első héten a résztvevők ízelítőt kaptak a romániai interetnikus kapcsolatok 
speciális kontextusából és annak európai vonatkozásaiból, különös tekintettel az EU 
aktuális közösségi napirendjére. Az előadók között olyan neves személyiségek 
szerepeltek mint: Paul Philippi - a Német Demokrata Fórum elnöke, Florin Moisa - a 
Roma Közösségek Forrásközpontjának igazgatója, Frunda György –az  Európa Parlament 
tagja, Románia szenátora, Ovidiu Pecican - a Babes Bolyai Tudományegyetem 
professzora, Veress Emőd – a Babes Bolyai Tudományegyetem tanársegédje, Markó 
Attila - a román Tájékoztatási Minisztérium Interetnikus Kapcsolatok osztályának 
képviselője, Eckstein-Kovács Péter - Európai Konvent tag, Románia szenátora és 
Horváth Réka - európai ügyekre szakosodott PHD jelölt.  

 



 
 
 

A rendezvény során két sajtókonferenciát is tartottak, mindkettőnek a 
marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal adott otthont, Csegzi Sándor alpolgármester 
elnökletével. Meghívott előadók voltak Frunda György romániai szenátor és Silviu Jora 
az Európai Integrációs Minisztérium képviselője, aki a román hatóság nevében 
hivatalosan is átvette a dokumentumot.  

A második héten írták meg a résztvevők a közös európai alkotmány módosító 
javaslatát, a nemzeti és etnikai kisebbségek védelmére koncentrálva. Ezt a folyamatot a 
szervezők kérdésfeltevéssel segítették, amelyeket vita és szavazás útján válaszoltak meg 
a fiatalok. Ez alapján körvonalazódott a dokumentum szerkezete: az első részben 
fogalmazódnak meg a célkitűzések és az alapvető értékek (a tulajdonképpeni 
preambulum), aztán a kisebbségek jogainak és kötelezettségeinek a felsorolása 
következik, majd az ezeket megvalósító intézményi és egyéb eszközöket taglalja az 
ajánlás. Részletekért kérjük a mellékelt dokumentumot tanulmányozni. 

Szervezőként meggyőződésünk, hogy a fiatal résztvevők által két hét munkájával 
elkészített ajánlás egy értékes kezdeményezés és kiemelt figyelmet érdemel az 
októberben kezdődő kormányközi tárgyalások során, amelyek az Európai Konvent által 
előterjesztett alkotmány-tervezetet vitatják meg. Ez a szimbolikus jelentőségű 
dokumentum megfelelő kiindulópontját képezheti a tárgyalásoknak. 
 
 
Információk a támogatókról, a projektről, az eredményekről és a Javaslatról: 
www.acc.eu.org  
 
Tel: o6-2o-3467471 
Fax: o6-2o-34o2968 
Pf. 955. HU-1463 Budapest 
 
„A fiatalok részvétele az európai alkotmányozó folyamatban” kapcsolódó kutatásra 
vonatkozó információk letölthetők a www.multiconflict.hu weboldalról. 
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