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A lCfrp6t-medencei magyar iigy Eur6p6ban
2010 m6jus6bana Nemzeti Osszetartoz6s
A Magyar K6zt6rsas6gOrszhggyiil6se
Napj6v6 nyilvanitotta a trianoni blkeszerzddesal6irhs6naknaplflt,jrinius 4-6t. A nemzeti
putiu1nrnt-6ltal egyhangrilagelfogadott tcirv6nybentanris5gottettek amellett, hogy ,,a
r6sze az
iouu auu* fennhat6s6gaal6 vetett magyars6gminden tagja 6s kcizcissdge
val6s6g, s
egys6gesmagyar nemietnek, melynek lllamhatdrok feletti osszetartoz6sa
meghathroz6eleme."
rgy,ittuf a magyarok szem6lyes 6i kozciss6gicinazonoss6gSnak
g
az Eur6pai Uni6 soros elnoke - demokratikusan
EUUOTkiindulva Magyarorsz6
vhlasztottk6pvisel6i ileger6sftettdk elkdtelezettsdgtiket,,a magyar nemzet tagjainak 6s
6s az Eut6p6ban
egym6ssaiva16 kapcsolatukfenntartSs6ru6s 6poLds6ra,
kcizclss6geinek
.rr.116
k,irOssdgi auton6mia kiil<inb<iz6formiira khnyulo
elfogadJtt gyakJriatot alapul
termdszetesi g6ny6nektitmogathsira."
A netnzetek egys6gestil6 Eur6p6jdba val6 integr6ci6 sz6munkra, magyarok
sz6m6ra egyben lehei6s6getjelentett a hat6rok feletti nemzetegyesit6sreis. A
nemzetegy"riter kcizjogi tettOteteit az frllampolg6rs6gukata ttirt6nelem viharai miatt
illetve leszirmazottaik ktinnyftett honosftris6r6l sz6l6
elveszit6 -ugyu.ok,
teremtettemeg.
torv6nym6dosit6s
l6nyege.
Magyar uni6 azEur6paiUni6ban- ez aXXl. szfnadi,m War modelloo
616
kisebbsdgben
Ugyanakkor
-^ugyut felhivn6nka figyelmet arca,hogy az orsz6gukbana
kdz<iss6gekaz adott orszfrgilIlampolgdraiis egyben, akiket lojalit6suk
6shonos
a
ok6n megillei a teljes 6rt6kii emberi llethez sziiks6gesjogok eg6szrendszere.Mivel
csakis egy adott kdziiss6gtagiak6nt v6lik megdlhet6v6,ez5rt a
szabadidentitSsvSlasztds
sziil6foldjiik6n megmaradni 6s boldogulni kiv6n6 6shonos kisebbs6ghezhrtoz6
v6llil6sa a konkrdt kisebbs6gikozdss6g6l1apot6nak
szem6lyJk nemzetiJnazonoss6g6nak
is fiiggvdnye.
-Sajn6lattal kell megilIlapitanunk,hogy az (tj ezredlv Ew6pdiSban az egymls
a
mellett ei1 kdrpSt-medencei nemzeti kozciss6gekviszony6nak rendez6se_ 6ppen
p6lda
Int6
maradt.
feladat
kiemelt
kisebbs6gik6rdesmegoldatlanshgamiatttovSbbrais
a
sz6munkraaz a v1lasitdrv6ny, amellyel Szlov6kia sajdt 6llampolg6raitf6lemlfti meg:
az, aki valamely m6s
modell" 6rtelm6benelvesziti szlov6k dllampolg6tsdgdt
,,szlovfk
'ittu^
polgfua is egyben v6lemdnyiink szerint ez teliess6ggelelfogadhatatlan6s a
Lisszaboni Szerz6dZs6letbe l6pdseut6n ellent6tes az Eur6pai Uni6t 6sszekov6csol6
szellemis6ggel. Hiszen ez a tdw6ny - szdnd6kaszerint nem a nemzeti identit6s
korlStozza.
vddelm6t szolgfija, hanema szabadidentit6sv6lasztSst
az eur6pai
az dnkorm6nyzatisftg
6s
szubszidiaritiis
a
f5Aaia, es6lyegyenl6s6g,
jelenleg
egyben,
is
kisebbs6gi
polg6r
6pitkez6srendez6elvei,6s minden tt"tedik eur6pai
m6gsem
EurSpai Uni6 miikdd6s6t szabiiyoz6 szerz6d6sek 6s dokumentumok
i
besz6lnek vil6gosan a szhmbelikisebbs6gben616 nemzeti kdztiss6gek 6s a hozzf4uk
illetve az effe
taftoz6szemdlyeksaj6tosjogair6l. nppen ez6rtaz egy6niszabads6gjogok,
lpitett eur6pai alapjbgok'alapdokumentumaimellett egy Eur6pai Kisebbs6gv6delmi
tartjuk.
is elengedhetetlennek
Chuttu megalkot6s6t
az itOUU idezett Q{szetartozds-tdrv6nyb6lis kisejl1 ,,magyat modell" l6nyege
a k6rd6s
tov6bb6,hogy nem csup6n a nyelvi 6s kultur6lis jogok biztosit6sdbanl6t1a

6s ezeketgyakorl6' a
kdzjogosftv6nyokban
hanemtdrv6ny 6ltal szau,atolt
megoldes6t,
jog6llassalbir6 xxl' szqnadi
k6z6ss6g6ltal vSlasztott,de 6llami hat6sSgi:t5*1.6s
int'zmliyekben- vagyisa kiil6nbtiz6szintfif1 formliriL.auton6mi6kban'
ha az
A soksziniiBiiOp" egysdg6tcsakisakkortudjuk hossztit6von fenntartani,
alapszik.Az Eur6paiUni6t tobbek
nem9r6politik6n,hanemsajii ezftanyudtint6seinken
ideol6gia
kcizrjtt 6ppen ez kiiltinborteti meg a volt Szovjetuni6t6l:nem valamely
a ktizcjs6rt6kekirdnti
iZiyr,t"rii hamis er-fto,oogen.gyiegtt a nemzeieket,hanem
Iakad6felel6ss6gv6llal6s ezt pedigcsakisakkor
ilkotelezetts6g6s a szabad{1g*tiUOt
tudjukmeg6lni,ha mi magunkdOnttinksaj6tsorsunkr6l'
m6rcius2.
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