
1992., .november 22.. vasamap

. ,

. N emzetkozi
j ogbiztoll~agot
a kisebbsegnek

A Kozep-europai Nepcsoporfok FOrumanak .

legfontosabb celjai k6ze tartozika kisebbsegek
6nkormanyzati torekveseinek tamogatasa, az

autonomia-koncepciok megvitatasa
4.

Beszelgetes dr. H6di ScJndorral, a KENFelnokevel

Kasrel e.vvelezel6u. po~~~ 199.1.j~iU5 22-6t ~eis66ron(Oberwar1:
lY.I.Auszuia) megalakult a Kozep-europaJ Nepa;oportok Foruma. A nemzetkOZI
szervezet elnoke dr. H6di sander. Az eddigi tevekenysCgr616 31ulaban a szervezet
ctljair6l kcrdeztiik az e!nokot.

. Mimr es hol vetOOOU rei a KOzep-eorOpai Nepcsoportok F6ruma meg-
alakitasanak gondolata?

- A nyugati magyarsagCs a Karpit-medenceben el66shonos magyar nep-
csoportok egyiittmtikOdesenekgondo1ata.l990 szept.embereben, a Kufsteinvi-
riban megrendezett Utkereses a jOv6be dmti rendezvenyen meriilt tOlel6sz0r,
az elgondolis azonban csak 1991.iprilis 21-en, a VMDK H. kongresszusin 01-
tOtt konkretabb format, ahol hatirozatijavaslatsziiletetta _Magyar Kisebbsb-
gek:Eur6pai Sz6vetsi:genek.- lelTehozasara, illetve a szervez6dest el6keszft6 ta-
nacskozis Osszehozisira. A Sz3mOSegyeztetOtan3cskozis uWt meg ai tv jUDi-
us 22-en.Felsc56ronsor ken1lt a magyar kisebbsegi szervezet aIakul6gytiles6-e.

. Kilt, ~ely orsDgok kepviseJOi vettek resuaz al;abdo kOzgyUl&en?

.:..A Ziirichben szekel6 Kozep- CsKelet-eur6p<ii Kisebbsegvedelmi Tarsasag
Cs a Nemzetkozi Erdelyi Bizottsig eminens kepviSelOimellett az aIakul6 koz-
gytilesen -:-a tOrtCpel!:mbenel6sz6r '-osszejO~k'aZ ut6dallamokba ken1lt ma-

. gyarsag legrangosabb szervezeteinek. kepvisel6i. A C;;eh CsSzlovik Koztarsa-
sagb6l jelen volt az Egyiine16 ~olitik.aiMozga1om, .AusztrUb61a Burgenlandi
Magyarok. Mtivel6d6i .Egyesiiletene~ ~zel-biab61a Vajdasigi Magyarok. De-
mokratikus Kowssegene~ Szloveniab61a MuravidCki Magyarok Ncinzetisegi
Onigazgatisi Kowssegene~ Horvatorszigb61aHorv~rszigi Magyarok SW-
vetsegenek, RomaniiOOl a Romaniai Magyarok. Demokratikris Sz6ver.segenek
es Ukrajn3b61 a Karpataljai Magyar KulturaIis Swvetsegnek. a vezetO szemelyi-
segei.. . ..

. MiCrt volt, illetve.mi&t van szijkseg erre a szervdetre, es mi.Dennyilri-
. nul meg letjQg05ultsiga? .



- A Ko~p:.eur6paiNepcsoporOOfF6~ (ezlett v~l.is a szen-ezet
neve) leu-ejOttbeI. s awn beliiI. anna1::.egyik szMnyakent. a magyar kisebbsb-
gek erdek5Zen'e:r..eteinek a tOmoriil6evel tOrtenelmi1eg Dj folyamat vette kez-
deret. A hatarokon kiviil rekedt kisebbseg imm.ar nyilvanval6an k.eresi a helyet.
Onano polit.ik.ai ~yez6kent probal bek.apcsoI6dni egyfdOI a nemzeti reinteg-
r3l6dasi tOreh6ekbe. masfel61a kOzep-europai tCrseg etnikai probleuWnak
rendez6ebe. A ret 6riasi. ezert aligha lehet lebeaiilni ennek a spontin OnszeT-
vez6desi folyamatnak a jelent6segct. Ha e szen-ez6des reven lehet6seg nyilik. a
kisebbsegben eM milli6k politikai ak.aratanak. lliejez6desere.es ha eza kozOs
politikai abrat befoly;issallesz a mervad6 nemzetkOzi tenyez6kre. illetVe a tCT-
segen beliili fejlemcnyek.re. taIan sikeriil utjat aIlnunk a h:.lhnirll6dasnak Cs a
habor6 kiteIjedesenek... A KENF - amelynek. keret&en jden pillanathan meg
csak a magyar kisebbsegek hoztakletre legmagasabb szmni politikai kepviseleti
szen-iiket. varhat6an azonban hamarosan szinre lepnek. mas kisebbsegek is
(horvatok, TUszinok., szIovakok., romanok 5th.) - affeIe Kozep-europaiKisebbse-
gi Parlamentk.ent alkalmas lehet arra. bogy koJlstmktiv parbeszCd uljan talM-
jon megoldast a n)'11tCs megoldatlan kerd6ekre.

. Az eltelt nem hoss:z1i jiIJi..72kh2n mityen eredmenyeket ertek el a ceIok
megvalOliitasaba.n? '

- A KENF legfontosabb cCljaikOre ranozik a kisebbsCgek.onkormanyzati to-
rekYeseinck tamogat<isa. serkent("sc. a kiilonoo7.6 auton6mia-k.oncepci6k meg.
vitatasa a sziik.scges elmcleli. gyakorlari Cs polirikai Itpesek. el6k671t6e erdeke-
ben. Ezen a terell jelentOs elorchaladas torrent. Kiilonoozo s7inten cs forma-
ban, de csakncm valamennyi magyar nepcsoport k.inyilvanitotta mar onkor-
manyzati tf>reheseit. Fontosnak tartjuk. bogy ezt miclObb megtegyek mas
ntpcsoponok is, his7..en ebbeD az etnikailag tarka rtgi6ban a konflikrusok meg-
oldasanaI:. elengedbetetJen felretele a kiilOnOOzO onkormanyzati Cs onrendel-
ke-Lesi tOrekv6ek egyeztetese. Nyilvanval6. bogy tObbftle politikai integclci6s
keret - az aIlam, rcgi6. bnton.'teriileri auton6mia Cs hclyi onkormanyzat egyi-
deju jeJenlete Cs egyezterese nyUjthat csak tObb-kevesebb vCdelmet a kisebbsCgi
ncpeknck az agTeSS71vnacionalizmussal. illetVe :illami hegem6niaval szemben.
ugyanakkor az egye:r.tetesek reven JetrejOvo onkormanyzari fonnak. megterem-
tenek. a killonoow ncpek Cs nCpcsoponok bCkCs egyiitte1esenek rcllis jogi Cs
kozigazgarasi felteteleiL Kar. bogy a krajinai szerbek. nem ezt az utat va1asztot-
talc.. men akkor ma mask.ent aIlnanak. a dolgok.. A KENF a VMDK auton6mia-
modelljevel mas urat k.ina1 akOzep-eur6pai nepcsoportok sz3.mara.. Hogy ez az
ut mennyire lesz jarhat6. s milyen eredmennyel kecsegtet. az persze meg a jo-
v6 titka.

. Vegol am kerjiik. foglalja Oss:r..eaz eIkOvetk.e.zOidOszak teendOit es 0sZ-
szegezze, bogy a vajdasagi.magyarok sz3mara mit jelent, illetve mit jelenthet
majd a KOzep-eur6pai Nepcsoportok F6ruma?

- j6llehet a kisebbsegek. mindeniitt a politilai es gazdasagi rendszervaIt<is
leglelk.esebb hivei. az 6j hatalom a legt6bb helyen kOny6rtelen icinyukba,n.
Leplezetleniil folyik. er6szakos aSS7imil:}\""uk. ~ szerkezetiik szCtrom-

boIasa. anyagi javaik. kisajatitasa. jogaik besZlikirese. nyelvi kulrocijul elsor-
vaszt3.sa.. Nem beszelve a volt jUgOS7JaVia terstgeben fuly6 etnikai tisnogatas-
ro!! A:z 6j parlamenti demoWcia ezen a helyzeten wit sem vaItoztat, fOlretle-
nUl oemzetJr.ozi jogbiztonsagot kell a kisebbsegek. Sz3.mara kiharcolni. A KENF
messzemen61eg erdekclt egy ilyeo 0sszeur6pai kisebbsegvCdelmi reodszer let-
rehozasaban, ezCrt serkent Cs tamogat mindeD erre icinyul6 tOrchest. De ad-
dig is, amig ez a rendszer kitpUl es megszilardul, ai atalak.uIas idejtre S7.orgal-
rnazdl'fogjuk, bogy helyeu.tk neDl7..etkOzivCdclem ala a veszelyeztetett kisebb-
segeket. A nemzetk.ozi vede\em novelne a kisebbsegek jogbiztonsagat, merse-
kelne clvandorlasujtat. es megelOzne az etnikai konfliktnsokhaborus osszetU-
ztsekke fajuIasaL A kisebbsCgek. jogbiztonsagar novelnt. hatr'.inyos helyzetet cl-
lenswyoz.n:i az is. ha kett6s aIlampol~ tehetnellek szert.

A KENF a kisebbsCgek nemzetkozi jo'gaIanyis;igana.k elismeresere Cs Mtala-
nos jogbiztonsag;inak erOsiresCre icinyuI6 politikai celjai meUett megoldast sze-
retne talalni a hataron tUli magyar kisebbsegek' magyarorszagi politikai kCpvi-
seletere is. A KENF termCs7..etesen semmilyen fonn.a.ban sem kivan.lx;les7.6Jni a
magy-M belpolitikai iigyekbe. Alapvet6en Crdek.dtek vagyunk a7.0nbim harom
kCrdesc.o;oportban. Megpedig a lisebbsCgi kCrdCs rcnde-L6eben. a nem7..eti
strategia kiala.kitasaban Cs megval6sMsaban. va\amint a magyarsag Cs a S7.om-
y..tdos ncpek viszonyanak. kapcsolatanak alakitasaban. E nelkiil a szerepvaIla-
!as ntlkUl az egyetemes magy-drsag reintegraI6d.asar61 aligha beszelhetiink..

! Ezek a feladatva1lal.asok a KF.NF rCszCr61 termCszetesen a legmesS7..ebbme--
nokig erintenek bennOnket, vajda.~ magyarokat is. hiszen a legszorongatot-
rabb helyzetben most mi vagyunk... Nem veletlen. bogy az 6j kapcsolatrendszer
kiepftCstre, a magyar Cs a nem magyar kisebbsegek politikai tOmbjenek. Ittre-
hozasara iran}-u16 kezdemenyezes tpp t6liink sz<inna7.ott - mondta dr. H6di
5andor. a Kozep-eur6pai Nepcsoponok. F6mmanak. elnoke.
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