Nyugat-Európai
Országos Magyar Szervezetek
Szövetsége (NYEOMSZSZ)
Bund Ungarischer Landesverbände in Westeuropa
A magyarországi országgyülési választások elött:
Kérdések a magyarországi parlamenti pártokhoz
1. Pártjuk elött mennyire ismertek a nyugat-európai szórvány magyarok? A
nemzettestben hol jelölik meg helyüket? Hogyan ítélik meg szervezeteik eddigi és
jövöbeni tevékenységét?
a) Tudásuk, felkészültségük és kapcsolatrendszerük mint szellemi-kuturális, de
egyben gazdasági tökét is jelent Magyarország javára. Vannak-e ezzel
kapcsolatban elképzeléseik, terveik?
b) A nyugat-európai szórványok a Kárpát-medencében élö magyar szórványokhoz
hasonlóan különösen veszélyeztetett helyzetben vannak. Szükségesnek tartjáke ezen nemzetrészek fennmaradását, pontosabban vannak-e velük
kapcsolatban terveik?
2. Mennyire tartják szükségesnek, hogy a Magyar Köztársaság alkotmányában a többi
nemzetrészhez hasonlóan a nyugati szórvány magyarság is tételesen szerepeljen?
3. Tervezik-e olyan állampolgársági törvény megalkotását ill. a meglévö olyan mérvü
módosítását, amely kimondja, „magyar állampolgárságot minden magyarnak”?
4. Tervezik-e a választási törvény kiegészítését, amelynek értelmében lehetövé válna a
Magyar Köztársaság határain kívül élö magyar állampolgársággal rendelkezö
személyek választási jogának biztosítása (pl. levélbeni szavazás az illetö magyar
képviseleteken)?
5. Az eddigi támogatási rendszabályok jobbára nem érintik a nyugati szórvány magyarok
szervezeteinek hathatós és folyamatos támogatását. Emiatt, de a szükséges
kapcsolattartás miatt is vannak-e elképzeléseik olyan pártokon felül álló (tehát nem
kormány) intézmény létrehozására, amely az említett célokat szolgálná?
6. Mennyiben járulnak hozzá a MÁÉRT további erösítéséhez, történetesen a nyugati
magyarság kontinentális szervezeteinek bevonásával, pontosabban tényleges
tagságuk elismerésével strukturájának további kiépítéséhez?
7. A magyar szórványok fennmaradása nem utolsósorban a többségi államok velük
szemben megnyilvánuló bánásmódjától is függ. Milyen mértékben vállalják esetenként
az egyes államokban élö magyar szórványok identításuk megörzéséért vállalt
törekvéseinek felkarolását az illetö kormányok felé?
Megjegyzések
1. kérdéshez:
Kb. 350.000 magyar él Nyugat-Európában, kik környezetükben akár Magyarország és a
magyarság nem-hivatalos követeinek is tekinthetők. Tekintélyes része - több más népcsoporttal ellentétben - jól integrálódott és amellett őrzi magyarságát. Így - összehangolt formában - az egész nemzet javára bizonyos fajta érdekképviseleti munkára is képes lenne.
3. kérdéshez:
A nyugat-európai magyar szórványközösségek jelentős része (~30%) határon túli magyarokból tevődik össze. A jelenlegi állampolgársági törvény abban tesz formailag és érzelmileg különbséget tagjaink között, ami valójában összeköti őket: magyarságukban. Ezt úgy a
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határon túl felnőttek, mint a Nyugat-Európában felnövő fiatalok sérelmezik és diszkriminatívnak tartják. A nyugat-európai szórványban a magyar állampolgárság állandó lakhelytől
független megadásának kifejezetten közösségépítő és megőrző hatása lenne.
5. kérdéshez:
A különböző magyarországi intézmények és alapítványok által működtetett pályázati rendszerek nem veszik figyelembe a nyugat-európai magyar szórványközösségeket. Ez a tapasztalati tény is indokolja a nyugat-európai szórványmagyarságot szolgáló szervezet létrehozását, melyet összehangoltan kell működtetni.
6. kérdéshez:
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) teljes értékű tagja a Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumának (HTMSZF).
A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ)
2001 novemberében alakult meg Stockholmban és a következő országok központi magyar
szervezetei a tagjai: Anglia, Hollandia, Németország, Ausztria, Cseh és Morvaország,
Lengyelország, Lettország, Litvánia, Észtország, Finnország, Dánia, Norvégia és Svédország.
Válaszaikat legkésőbb február 11-ig szíveskedjenek megküldeni a következő e-posta címekre:
szabolcs.bihari@telia.com vagy

klementk@web.de

Tisztelettel
Dr. Deák Ernö
elnök

Bihari Szabolcs
alelnök

Bécs/Stockholm/Frankfurt
2006-01-18

Dr. Klement Kornél
alelnök

