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Az Amerikai Magyar Szövetség nyilatkozata a Magyar Kormány határon túli magyarsággal
összefüggő politikájával kapcsolatban
Az Amerikai Magyar Szövetség (“Szövetség”) a legnagyobb magyar-amerikai ernyőszervezet az Egyesült
Államokban. Az 1906-ban alapított Szövetség az egyik legrégebbi etnikai szervezet Amerikában. Az elmúlt
években a Szövetség támogatta a demokrácia megerősödésével, a kisebbségi jogok kiszélesítésével és a
jogbiztonság kiterjesztésével kapcsolatos politikát Közép- és Kelet-Európában. Szervezetünk hosszú idő óta
büszkén vállalja a szószóló szerepét a Magyarországgal határos államokban élő történelmi magyar kisebbség
helyzetével kapcsolatban.
A Szövetség meggyőződése, hogy – amint Antall József miniszterelnök megállapította – Magyarországnak
különleges felelőssége van a magyar kisebbségekkel szemben, amely magában foglalja ezen kisebbségek legitim
törekvéseinek támogatását. Ennek a támogatásnak az érintett kisebbségekkel való folyamatos konzultáción kell
alapulnia.
A magyar külpolitika egyik alappillérévé vált a magyarság kulturális és nemzeti identitása megtartásának igénye és
ezen igény támogatása, mely politika áttörést jelentett a Kádár-rendszerhez képest, amikor a magyar kisebbség
problémáit elhanyagolta az akkori rezsim. Az Antall-kormány új, az addigi magatartástól gyökeresen eltérő
stratégiája teljesen megfelelt a demokrácia követelményeinek. Ezt az utat kell ma is folytatni, tekintettel arra, hogy
a magyar kisebbségek ügye mindmáig megoldatlan.
A Szövetség álláspontját foglalta össze az ez év június 16-án Gyurcsány Ferenc miniszterelnöknek írt nyílt level
(http://www.americanhungarianfederation.org/docs/AHF_Letter_to_PMGyurcsany_2006_06_16.pdf). Ezen level
3. pontja az alábbiakat tartalmazza:
“(3) Kormányának kreatív és szívós diplomáciai erőfeszítéseket kell tennie a történelmi magyar közösségek
megvédése érdekében, akik nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségként élnek a Magyarországgal szomszédos
országokban. Bármennyire is szeretnék néhányan, Magyarország kormányzó politikai elitje nem
menekülhet el sem az ország történelme, sem pedig ezen történelem következményei elől. A
kisebbségeknek ún. negatív jogokra (pl. az intolerancia és diszkrimináció elleni védelemre) és pozitív
jogokra (pl. kulturális, valamint területi és/vagy személyi autonómia) is szükségük van. Előremutató
politikával lehet hatástalanítani a kisebbségeket érintő feszültségeket, mert ez segíti a demokrácia és a régió
stabilitásának megszilárdítását, továbbá ez szolgálja Magyarország, a térség, az EU, az USA és a NATO,
valamint az érintett kisebbégek érdekeit. Magyarországnak meghatározó szerepet lehet és kell játszania
ezen érdekek képviseletében. Magyarországnak habozás nélkül nyíltan és hatékonyan kell segítenie a
magyar kisebbségek legitim autonómia törekvéseit – túlélésük feltételét – minden nemzetközi fórumon
csakúgy, mint a szomszédos országokkal való kétoldalú kapcsolataiban.”
A Szövetség csalódott és komolyan aggódik amiatt, hogy a fenti fontos alapelvekről lemond a magyar kormány.
Aggodalomra ad okot például a kormány azon új törekvése, mely szerint a kisebbségekkel kapcsolatban a
gazdasági növekedés szempontjait hangsúlyozza, miközben nem vesz tudomást az autonómia törekvésekről és a
nemzetközileg elismert kisebbségi jogokról. A gazdasági jólét természetesen üdvös cél, ám ez nem helyettesítheti

azokat a politikai jogokat, amelyek előfeltételei a kisebbség sajátos jellege fenntartásának, s amely jogokat
egyébként a Nyugat-Európában élő kisebbségek is élveznek.
Ugyanennyire aggasztó, hogy a kormány felszámolta mind a MÁÉRT fórumát, mind pedig a Határon Túli
Magyarok Hivatalát—azokat az intézményeket, amelyek a magyar kisebbségeket érintő legkülönfélébb
kérdésekkel foglalkoztak. Hírek szerint a kormány meg szeretné szüntetni, vagy jelentősen át akarja alakítani a
Teleki László Intézetet, és az eddig független Külügyi Intézetet a kormány közvetlen irányítása alá kívánja vonni.
Ezek és az ehhez hasonló lépések komolyan felvetik azt a kérdést, hogy a kormány mennyire elkötelezett a nemzet
szerves részét képező magyar kisebbségek iránt. A szovjet megszállás alatt Magyarországnak nem volt módja a
kisebbségi kérdéssel foglalkoznia. Mára Magyarország visszanyerte függetlenségét és integrálódott a nyugati
intézményrendszerbe, így nincs mentség arra, hogy elhanyagolja a kisebbségeket érintő problémákat.
Ezért minden olyan döntést, szándékot vagy politikai lépést újra kell gondolni, amely csökkenti vagy korlátozza
Magyarországnak a saját kisebbségeivel szemben fennálló különleges kötelezettségeit. Amennyiben ez nem
következik be, a demokrácia ugyanolyan áldozattá válik, mint a kisebbségi sorban élők. Remélhetőleg nem ez az
az örökség, amelyet a magyar kormány maga után kíván hagyni.
2006. November 30.
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About AHF: The American Hungarian Federation (AHF), is the largest
Hungarian-American umbrella organization in the United States. A nonprofit 501(c)(3) organization,founded in 1906 in Cleveland, Ohio, AHF is
also one of the oldest ethnic organizations in the country. AHF's Motto,
“Faithful Unto Death,” was taken from a letter written by former Hussar
Officer Mihaly Kovats to Benjamin Franklin. Kovats, known as Father of
the US Cavalry, offered his sword in service to the United States and died in
battle against the British in Charleston, S.C. in 1779. Just as Kovats’ life and service is celebrated annually by US
Military Cadets at the Citadel, the motto reflects AHF virtues, and historically and inextricably ties Hungarians and
Americans together while symbolizing Hungarians’ contributions and sacrifices to America’s beginning. Among
the oldest ethnic organizations in the US, AHF was established as an association of Hungarian societies,
institutions and churches to “defend the interest of Americans of Hungarian origin in the United States.”
All are encouraged to join. Tax-deductible donations are also welcome on our Website or mail. See
www.americanhungarianfederation.org and www.hungary1956.com
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