Românii din Ucraina cer deschiderea unui birou consular la Slatina
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Primarii a şase localităţi, preşedinţii a cinci asociaţii şi redacţia unui ziar al românilor din
regiunea Transkarpatia - Ucraina au trimis o scrisoare deschisă Ministerului de Externe al
României privind deschiderea unui consulat la Ujgorod şi a unui birou consular la Slatina.
Reproducem în continuare textul integral al acestei petiţii.
“Vă aducem la cunoştinţă că, încă cu doi ani în urmă, mai exact pe data de 15 ianuarie 2007,
preşedinţii Ucrainei şi României, Viktor Iuşcenko şi Traian Băsescu, cu ocazia deschiderii
punctului de trecere internaţională dintre localităţile Sighetu Marmaţiei şi Solotvino, au făcut mai
multe promisiuni referitoare la problemele comunităţii româneşti din Transcarpatia, Ucraina,
respectiv a ucrainenilor din Maramureş. Una dintre principalele probleme cu care se confruntă
românii din dreapta Tisei este stricta necesitate de a deschide un nou consulat general la
Ujgorod şi un birou consular la Solotvino.

Deschiderea unui consulat la Ujgorod este necesar, dar dorim să accentuăm că fără
deschiderea biroului consular la Solotvino pentru populaţia românească din estul regiunii
Transcarpatia nu ar avea aproape niciun sens, deoarece distanţa până la centrul regional este
de 360 km dus-întors, ceea ce ar însemna cam aceeaşi distanţă ca la Consulatul General de la
Cernăuţi. Astfel, românii care trăiesc compact în raioanele Teaciv şi Rahiv, de altfel cele mai
îndepărtate de Ujgorod, s-ar folosi de depunerea şi ridicarea vizelor de la Solotvino care,
geografic, este situată în centrul populaţiei de etnie română. Reamintim că în 24 de ore trec
graniţa româno-ucraineană prin punctul de trecere Sighetu Marmaţiei - Solotvino circa şapte mii
de cetăţeni români, respectiv trei mii de cetăţeni ucraineni, mai ales de etnie română, care au
nevoie de vize pe care le dobândesc cu mari dificultăţi de la Cernăuţi. Mecanismul de obţinere
imediată a vizelor la posibilul birou de la Solotvino ar aduce în special etnicilor români din
raioanele mai sus amintite mai multe foloase de ordin moral şi material, ori nu orice familie este
în stare să cheltuiască sume destul de considerabile din bugetul familial pentru a se deplasa la
Cernăuţi sau Ujgorod, mai ales cele de vârsta a treia. Biroul consular de la Solotvino ar putea
facilita o mai bună colaborare transfrontalieră legată de multiplele proiecte europene pe diferite
domenii, inclusiv turistice, culturale, învăţământ şi educaţie, ocrotirea sănătăţii etc. Credem că
adresarea făcută de conducerea localităţilor româneşti din Transcarpatia, precum şi a
organizaţiilor non-guvernamentale va fi analizată de ministerul pe care-l conduceţi, pentru a
urgenta rezolvarea problemelor noastre”.
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*****
Documentul este semnat de primarii: Ion Negre - Apşa de Jos; Nuţu Şiman - Apşa de Mijloc;
Gheorghe Berinde - Biserica Albă; Gheorghe Uhali - Solotvino; Vasile Buga - Strâmtura; Mihai
Dan - Topcina. Lista de semnături continuă cu cea a lui Ion Botoş - Asociaţia “Dacia”; Vasile
Iovdii - Asociaţia “Dr. Ioan Mihalyi de Apşa”; Gheorghe Opriş - Asociaţia “George Coşbuc”;
Gheorghe Berinde - Asociaţia “Tisa”; Mihai Tocari - Organizaţia “Speranţa” şi Ion Huzău,
redactorul şef al revistei săptămânale “Maramureşenii”.
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