
Johannis are probleme cu maghiarii
Presedintele Forumului Democrat German din Romania, Klaus Johannis, are probleme in pragul
alegerilor nu doar cu concurentii politici, dar mai ales cu minoritatile majoritare in judetul Harghita.
Johannis a fost instiintat ca in judetul Harghita, mai precis la Odorheiu Secuiesc, FDGR are in jur de 350
de candidati de etnie maghiara la toate functiile locale, iar cei care se afla pe listele ce poarta parafa FDGR
sunt membrii Uniunii Civice a Maghiarilor din Romania. Indignat de aceasta situatie Klaus Johannis a
contestat inscrierea FDGR in alegeri in judetul Harghita si nu exclude posibilitatea ca in urma unei
anchete interne sa sesizeze si politia.
   "A aparut in ultima clipa aceasta problema stranie. Am fost anuntat ca s-au inscris pe listele noastre mai
multi etnici maghiari in judetul Harghita. Practic acestia s-au infiltrat pe listele FDGR, lucru foarte
neobisnuit si lipsit de orice eleganta. Potrivit statului numai etnicii germani pot sa fie pe listele noastre. In
urma cu cateva saptamani m-a contactat cineva de la UCMR si mi-a propus sa candideze oameni pe
listele noastre, dar am spus ca nu sunt de acord sa facem nici o intelegere. La Odorheiu s-a gasit o
persoana care s-a dedat la stampilarea listei. Noi am trimis o persoana care sa verifice cine s-a folosit de
aceasta stampila si daca este o stampila autentica" , a declarat Klaus Johannis.
  Liderul sasilor spune ca organizatia de la Harghita este inactiva de mai bine de 2 ani de zile si Forumul
nici nu avea de gand sa depuna liste cu candidati. 
  Pe harta electorala, insa, Forumul vrea sa castige pe langa Sibiu primariile altor localitati importante cum
este cea din Arad si Brasov. La Brasov, candidatul va fi nimeni altul de cat deputatul Wolfgang Wittstock
, iar la Arad profesorul de fizica Michael Szelner.
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