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SEGREGARE ETNICĂ SAU XENOFOBIE?
STUDIU DE CAZ – UNIUNEA PATRIOŢILOR DIN BIHOR

Rezumat

Atitudinea politică avută de organizaţia bihoreană a Uniunii Patrioţilor în
primii ani după cel de-al doilea război mondial a fost una care a părut a fi xenofobă.
Totuşi, nu poate fi vorba despre aşa ceva întrucât întreaga situaţie a fost generată nu de
vreo atitudine xenofobă a liderilor politici locali, români sau maghiari, ai Uniunii
Patrioţilor – organizaţia din Bihor. Această încercare reuşită de a segrega formaţiunea
pe criterii etnice s-a înscris în efortul aproape general al minorităţii maghiare din
Transilvania cedată Ungariei în urma Dictatului de la Viena. Pentru aceasta nu a ezitat
să se separe de români constituindu-şi propriile structuri politice care să militeze în
acest sens. Cea mai importantă dintre acestea a fost Uniunea Populară Maghiară.
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Abstract

The political attitude taken by the Bihor County’s organization of the Patriots’
Union in the first years after the World War II was one that seemed to be xenophobic.
However, no one could talk about such thing because the whole situation was caused not
by any xenophobic attitude of the local political leaders, Romanians or Hungarians, of
the Union of the Patriots – organization of Bihor County. This successful attempt to
segregate ethnic formation had joined the effort almost general of the Hungarian
minority in Transylvania ceded to Hungary after the Vienna Award. For this, it did not
hesitate to separate from the Romanians constituting its own political structures to
campaign in this regard. The Hungarian Popular Union was the most important of them.
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