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Beste vrienden,
Op zaterdag 20 juni zal in het Hongaars Centrum te Vianen een dag voor
de mensenrechten van Hongaren plaats vinden. Mensenrechtenrechten
moeten overal en altijd bevochten worden, zeker in landen die nog geen
gevestigde democratie zijn, zoals de landen in Midden-Europa waar
Hongaren wonen. Onze stichting zet zich sinds jaar en dag in voor het
respecteren van de mensenrechten van Hongaren in Midden-Europa.
We willen deze middag stilstaan bij de schending van de meest
fundamentele mensenrechten van Hongaren in Midden-Europa, zoals
het inperken van het recht op het gebruik van het Hongaars in de
opvolgerstaten van de Oostenrijkse-Hongaarse dubbelmonarchie, zoals
Roemenië, Servië, Oekraïne en Slowakije. Hongaren moeten gewoon
hun eigen moedertaal kunnen spreken waar ter wereld ze ook wonen,
zonder dat ze in elkaar geslagen worden. Ook vinden we dat de
mensenrechtensituatie in Hongarije verbetering behoeft. De afgelopen
zeven jaar is Hongarije vervallen tot een pseudo-democratische staat
waar mensenrechten gevaar lopen. Dat mensenrechten een wereldwijd
thema zijn in de globaliserende wereld, bewijst de zaak van de Szeekler
met een Hongaars paspoort, Elöd Tóásó die in Bolivia vast zit op
verdenking van deelname aan een “samenzwering tegen de Boliviaanse
staat”. Onze stichting zal extra aandacht besteden aan zijn zaak en de
schendingen van mensenrechten in Bolivia.
Wij nodigen iedereen uit deel te nemen. De voertalen van de middag zijn
Hongaars en Nederlanders, zodat ook Nederlanders die geïnteresseerd
zijn in mensenrechten van Hongaren kunnen deelnemen. Ook zijn
kinderen in het bijzonder welkom. Voor hen zal Eva Kronauer een
workshop organiseren met als thema „Hongaren in Midden-Europa‟.
Verdere sprekers zijn gastheer, Drs. Gábor Landman van de Stichting
ECHHCE (Amsterdam), Mr. Dr. Cornelia Versteegh, specialiste op het
terrein van de mensenrechten van de Universiteit van Amsterdam en Dr.
László Marácz, Oost-Europa deskundige van de Universiteit van
Amsterdam.
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