
 
 

 

 

NYUGAT-EURÓPAI ORSZÁGOS MAGYAR SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE (NYEOMSZSZ) 

 

NYILATKOZAT 

 

A Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ), a Nyugat-Európában  

éspedig Angliában, Ausztriában, Csehországban, Dániában, Észtországban, Finnországban, Hollandiában, 

Lengyelországban, Lettországban, Litvániában, Németországban, Norvégiában, Svájcban, Svédországban 

működő országos magyar szervezeteket összefogó szövetség megütközéssel és aggodalommal figyeli azokat 

a megnyilvánulásokat, amik egyrészt a Világbank és az Európai Központi Bank, másrészt az 

Európai Unió részéről Magyarország ellen irányulnak. Ezeknek a megnyilvánulásoknak készséges szócsöve 

a nyilvánvalóan irányított média. Az egyes híradásokban megmutatkozó irányzat elfogult, torz és hamis 

képet mutat Magyarországról. Ennek legutóbbi felháborító példája a Budapesten 2012. január 21-én lezajlott 

mintegy 400.000 embert megmozgató Békemenet visszhangja. A média ezt az országos megmozdulást vagy 

elhallgatta, vagy pedig „több tízezres“ megjelöléssel jelentéktelennek nyilvánította. Pedig ez a tüntetés a 

magyar nép kiállása volt az országot ért igazságtalanságok ellen. 

     A nyilvánvalóan egyoldalú és irányított hangulatkeltéssel szemben mi, a NYEOMSZSZ és országos 

tagszervezetei a tényekre hivatkozva kijelentjük, hogy Magyarország demokratikus állam, minden 

állampolgárának, így a kisebbségeknek is biztosítja az őket megillető emberi és szabadságjogokat. 

Ugyanakkor a nemzetközi pénzügyi és gazdasági válság Magyarországon is súlyosan érezteti hatását. 

Amikor a kormány az előző kormányzat adósságpolitikájával terhelten az ország helyzetének javítása 

érdekében szigorított intézkedésekre kényszerül, megértéssel és támogatóan kell fogadni az egyben Európa 

érdekében is álló intézkedéseket.  

     Az Amerikai Egyesült államokból elindult lavinaszerű válság leküzdésében egyre inkább tehetetlennek 

bizonyulnak a nemzetközi pénzintézetek; az Európai Unió hasonlóan képtelen hathatós intézkedéseket 

foganatosítani a válság kezelése, netán megoldása érdekében. 

     Az Európai Unió távlatok nélkül nem volt képes az európai normák alapján valamennyi tagállamát érintő 

közös alkotmány megteremtésére. Görögország esete szintén a tehetetlenség és kilátástalanság ismérveiről 

tanúskodik. 

     Amikor ebben a helyzetben Magyarország kipellengérezésével, nyomás alá helyezésével keres 

pótcseelekvést  a Világbank és az Európai Unió, a NYEOMSZSZ nyomatékosan felhívja a figyelmet a 

Magyarországgal szemben megnyilvánuló igazságtalanságra és méltánytalanságra. Határozottan 

visszautasítja mindazon eszközöket, hangulatkeltést, amik a demokrácia köntösében Magyarország ellen 

irányulnak. 

     Magyarország megérdemli az odafigyelést, a mindenfajta politikai nyomástól mentes támogatást, már 

csak annak érdekében is, hogy az Európai Unió tagállamaként konszolidált gazdasággal és kiegyensúlyozott 

politikai-társadalmi körülmények között hathatósan hozzájárulhasson az euópai integráció 

megvalósulásához.  

     A médiának legyen szemmértéke ahhoz, hogy felelősen, mindenfajta politikai, ideológiai előítélet nélkül 

tárgyilagosan és pártatlanul tájékoztasson Magyarországról. Magyarország hosszú évszázadokon át súlyos 

áldozatokkal bizonyította elközelezettségét az európai szellemiség és értékek mellett. A jelenleg ellene 

irányuló megnyilvánulások ezen érdekek és értékek  ignorálásával éppen ellenkező hatást váltanak ki, 

növelve az Európai Unióval szembeni elbizonytalanodást, bizalmatlanságot. 

 

Szolidaritást Magyaroszággal!  
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