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Magyar Sz6

Ne legyen harmadik Trianon!
A Magyarok ViIagszovetsegenek szervezeseben megtartott egyeztero ertekezlet
allasfoglalasa az alapszerzOdesek kerdeseben
ilIetve a boszniai S7.ere1c.nekcsakA je1enlev6k remenyei1c.et es agA Magyarok
Vilagszovetsege
godalmaikat fogalmaztcik meg az
nem az onaIl6 aIlamisagig menD
1995. marcius 3-an egyeztet6 ertekezletet tartott a Karpat-medencejogokat szandekozik biztositani, a el6keszites s7..akaszaban levo maes magyar-szlovak
ben el6 magyar nepcsoportok.
magyar nem7.etrCszeknek
a ki- gyar-roman
alapszer7Mesekkel
kapcsolatban.
szervczteinek
kepvisel6ivel,
ma- sebbsegekre
vonatkozo
kereteMagyarorszag szavatolja az emligyczmennyel csak morzsakat jutgyarors7.agi es nyugati szakertatna. Ezt hiba lenne anamszerz6tell orszagokkal k6zos hatarainak
t61c.nek., wrteneszeknek,
politol6a serthetetlenseget.
u..zel egyendessel szentesiteni. Ha a magyar
gusoknak a reszvctelevel a kesziil6
rang1i kovetelmcny a hawon tUI
szlovak- -magyar es a roman-makormany a je1enlegi fcltetelckkeI,
elo magyar nemz.eti kozossegek
gyar alapszerzOdesr61. A megbevagyis a kisebbsegi auton6miak
szelesen, amelyen mintegy otveszavatolasa nelkiil frja ala ezeket a helyzetenek teljes koru rendezese.
Den vettd:, reszt, S7.amos kival6
szerzooeseket,
akkor
szerinte
Helyeseltek, bogy a magyar politielemzes, ertekeles es dramai hoz6sszeiitk.ozesbe kerulnek
a maka felclos kepvise16i ebben, az
7.asz61as hangzott el. Az egyeztet6
egesz magyarsag j6vojet erinto
gyar aIlami es nemzeti erdekek.
megbeszeles eredenyekent
kozos
A tanacskoz.ason szamos javaskcrdcsben kikertek a magyar kiallaspont jOlt letre, amely az alapsebbsegi kozossegek kepvisel6inek
lat hangzou el, bogy az autonomia
szavatohisa mellett mihen Iatnak
szerzooesek
alairasat a magyar
a velemenyct. A politi1c.ai prioritcinemzeti kozossegek auton6m insokkal kapcsolatosan
megallapimeg a kisebbseg~k az allamszerzOtezmenyrendszercnek
a s7.avatolatottak, bogy a 1c.isebbsegi k6zossedcsek ertelmct. Igy pI. megfogaJsahoz koti.
gek he1yzetenek a rendezcsct nem
maz6dott, hogy magyar reszrol
A tanacskozas resztvev6i clsieszabad alarendelni mas nemzetkoelemi crdek, bogy az alapszerz6tettnek es alkalmatlannak
taTgak
desek szerves reszekent jelenitoozi politikai folyamatoknak - a kiiaz id6pontot az alapszerzooesek
lonoozo kerdesek parhu7..amosan
jek meg a nemzeti kisebbsegek
megkotesere,
mivel azoIc nin~karp6tlasa: mindeD elkobzott va- rendezendok.
nek megfelel6en el6kes7itve. EleA resztvevok orszagaik tapaszgrant, kulturalis javakat, kozmusell biraItak azokat a magyar kortalatai alapjan figye1meztettek arvel6dcsi intezmcnyt
vissza ken
manykoroket, amelyek keszek alara, bogy ajelenlegi roman cs szloszarmaztatni tulajdonosanak.
Toirni az aIlamszenooest
anelkiil,
vak politikai komyezet nem kedvabba a magyarsag s7..amara akkor
bogy sikeriilt volna nemzeti konvez6 az aIapszerzooesek kulcskcrlenne crtelme az alapszerz6desek
szenzust
letrehozni
a magyar
deseikcnt
megjeI61t
feladatok
megkotcscnek,
ha a jogsere1mek
nemzet e fontos iigyeben. Hangegyiittes kez.elesehez.
orvoslisa cs a vagyonvissz..aszarsulyoztak, bogy az alapszerzooeA megoldas mOdjat cs keretet a
maztatas mellett ezzel elejct lehetsek megkotesekor a magyar korne venDi a tovabbi eros7.akos ki- cs lctezo peidak es minrak alapjan a
many nem hagyhatja figyelmen
jelenlevok a nemzeti kozosscgek
betelepitcseknek,
"mindenfeJe
kiwi a kisebbsegben el6 nemzetbelsO onrcndeI1c.ezcsi joganak - a
nyelvi
cs
etnikai
diszkriminaci6reszek erdekeit, el1enkez6 esetben
jogotmegjelenit.o
autonomiafornak,
a
magyar
intezmcnyek
megaz s7.amukra a harmadik Trianont
maknak - a biztositasaban jeloltek
sziintetesenek es kisajatfrasanak.
jelentene.
A Magyarok Vilagszovetscge az meg. U gyanakkor sziikscgcs a foCsoOri Sandor, az MVSZ clnoilleto nemUkr;in-magyar Alaps7.erzodes ke- lyamat vegeredmenyet
ke aggodalmanak
adott hangoL,
zetkozi garanciak megjelolese, vaseru tapasztalatain okulva, melyha az alapszerzooesek kerdeseben
az alaps7.erzoocsekben
nek alairasa ellen annak idejcn ti]- lamint
a magyar kormany rosszul door,
megfogalmazott teteleknek az ilIeta1c.ozott, az ujabb aIlams7.erzoocannak katasztrofalis kovetk.ezmeto orszagok torvenykezesebe val6
sek aWr;isa dott indokoltnak latja
nyei lehetnek a magyarsag egcsz
beepftese.
a nemzeti kisebbscgek kolJektfvjojov6jcre nczve.
A tanacsko7.<l..'>SaTan kifejez6az
T6kes
Usz16
piispok,
az gainak cs onkormanyzatanak
dott,
bogy az alapszerzooesek
Europa
Parlament
;lItal
torten6
RMDSZ tiszteletbeli elnokc kije"
qIegkotesenek barmilyen mestcrt6rvcnyi kodifikalasat, ame1y a kilentette, bogy a kisebbscgek ketseges sicttetese,az alifras id6pontsebbsegek jogvcdelmct
iUet6en
szeresen is crdekcltek abban, bogy
minimaIis normal jelentene vala- janak nemzetko7.i po1itikai esemea magyarsag ebbeD a kcrdesben
nyekhez vaI6 k6tcse akadalyoZ7..a
eur6pai orszag s7.amara.
konszenzusra jusson, m<i5kiilon- mennyi
AI. crtekezlet reszvevoi a k5vet.- az el6keszltes cs kicrleles folyamaI ben ujratermeloohet
a korabbi aJszerzokez6 allasfogJalast fogadtcik cl az tat. Rossz, elhamarkodott
tarot, bogy a magyar kisebbseg
dcsek nemhogy szolgalnik a kijealapszenodcsek
kcrdcseben:
mind Bukaresttel,
mind pedig
N emzetk.ozi peldakb61 cs Ma- Jolt cell, hanem inkabb e1tcivolitaBudapestte1 szembe keriilne.
nak role.
Dobos Uszl6 fr6, az MVSZ al- gyarorS7.ag altal mcgk6tott alapA rcsztvev6k biznak a magyar
elnoke szerint dicseretes cs elismeszerzodesek tapa.,>ztalataib6J nyiIkormany
realitaserzekeben
cs abvanvaJ6va
valt
az
ilyen
szerzoocrest erdemel a magyar kormfmy
ban, bogy szercncsesen
otvozi a
sek lontossaga a jelenlegi eur6pai
megbekelest szorgalmaz6 torekver6vid taw polirikai folyamatokat a
se, a s7.erzooesek megkotCsere ki- integraci6s es stabiliz<ici6s foiyastabi] jovoepitessel. Amennyiben a
matban. Az alapszerzooesek a staszabott id6taTtam rovidsege miatt
a7.onban most csak rossz aIlammagyar-szJovak cs a magyar- robilitasi egyezmeny egyik aIkot6e1eszerzodeseket lehet kotni.
man alapszerzodes
nem tartalmet kcpezik. Ezt a s7.erepet csak
H6di Sandor turhetetlennek
mazz.a es nem szavatolja az i1iet6
akkor tolthetik be, ha, megfogalmazoonak benniik azok a politikai
nemzeti kozossegek autonom innevezte, bogy az EU kett6s mcrcetczmenyrends7.en>_t, a Magyamk
ameket kivan alkalmazni: mig NYUb'd.- I fe1adatok es megoldasaik,
Vilagszovetsege nem tcimogaua az
ton a kisebbscgek messzemeno jotrek egy-egy terseg stabilitasat
gokat elveznek, cs a horvatorszagi,
I alapszcrzooesek alairasat.
meghaLiroa.ak.
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