Geachte Heer / Mevrouw,

’s Hertogenbosch 27-11-2009

Met deze brief willen wij graag uw aandacht vragen voor het werk van de Stichting European Committee
Human Rights Hungarians Central Europe. In Centraal Europa merken we dat de Hongaarstalige bevolking voor haar
meest basale rechten moet strijden, voor rechten die hier vanzelfsprekend zijn. Met de toetreding van Slowakije en
Roemenië bij de Europese unie bestond de illusie dat de rechten van de autonome Hongaarse bevolking in het kader
van Europese verdragen en afspraken zouden worden gerespecteerd.
Helaas heeft onze stichting uit Slowakije alarmerende berichten gekregen van zeer ernstige
mensenrechtenschendingen. Op 1 september 2009 is in de republiek Slowakije zeer discriminerende wetgeving van
kracht geworden die het gebruik van de Hongaarse taal strafbaar stelt en beboet met boetes tot 5000 €. Het meest
bizarre gevolg van deze wet is dat zelfs de doden geen keus hebben om hun grafstenen in hun moedertaal op te stellen.
Veel mensen durven intussen geen Hongaars meer te spreken in het openbaar.
Vorig jaar heeft onze stichting in december 2008 een stille wake gehouden voor het gebouw van de Slowaakse
ambassade in den Haag om aandacht te vragen voor de mensenrechtenschendingen in Slowakije. De stichting
ontplooit activiteiten, die ertoe leiden dat de Hongaarstaligen in Centraal Europa hun rechten, zoals deze in diverse
verdragen zijn vastgelegd, volledig kunnen benutten. Meer informatie over de stichting staat op de website van de
stichting op:
HTTP://WWW.HUNGARIAN-HUMAN-RIGHTS.EU
Langs deze weg willen wij u dan ook vriendelijk vragen om onze stichting met een vrijwillige bijdrage te steunen. U
kunt hiervoor de bijgevoegde acceptgiro gebruiken. Bijdragen aan de stichting zijn aftrekbaar van de
inkomstenbelasting. Als u voor 31-12- 2009 de stichting met een vrijwillige bijdrage ondersteunt, dan kunt u deze
bijdrage nog in 2009 als aftrekpost opvoeren.
Met vriendelijke groet,
Drs. Gábor Landman
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( Magyar nyelvű összefoglaló a túloldalon / For English language information please refer to our website. )
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Tisztelt Hölgyem/Uram!

´s Hertogenbosch 2009.11.27

Ezen az úton szeretnénk felhívni az Önök figyelmét a Közép-Európai Magyar Emberjogi Alapítvány
munkásságára, valamint szeretnénk Önt arra kérni, hogy ha a Kárpát-medence összmagyarságának a sorsát a szívén
viseli és anyagilag megteheti, kérem, támogasson minket. Mialatt itt Nyugat-Európában az autonóm etnikai
kisebbségeknek jogai maguktól értetődőek, mint például a frízeké Hollandiában, francia- és német anyanyelvűeké
Belgiumban, német ajkúaké Dél-Tirolban (Olaszországban) és svéd anyanyelvűeké Finnországban, addig a Kárpátmedence magyarságnak a jogait, a sok aláírt egyezmény ellenére sem tartják tiszteletben.
A Kárpát-medencei magyarságnak a mai napig a legalapvetőbb jogaiért kell harcolnia. Szlovákiának és
Romániának az Európai Unióhoz való csatlakozásával felcsillant annak a reménye, hogy az ezekben az országokban
élő őshonos magyar lakosságnak a jogai az európai normák és értékek keretében rendeződik.
Sajnálatos módon Szlovákiából egyre aggasztóbb híreket kaptunk a magyarok jogainak betartását illetően:
2007-ban a szlovák parlament megerősítette a Beneš dekrétumokat, ami gyakorlatilag egyet jelent a Szlovákiában élő
őshonos magyarságnak a másodrangú polgárrá való degradálásával.

A Szlovák parlament 2009-ben rendkívül

diskriminativ törvényt hozott, amely a magyar nyelv használatát tilthatja es akár € 5000 pénzbírsággal sújthatja.
2008 December 17-én alapítványunk csendes tüntetést szervezett a hágai szlovák nagykövetség előtt, melynek
az volt a célja, hogy felhívjuk a hollandiai lakosság, sajtó valamint politikai elit figyelmet a Szlovákiában történő
emberi jogoknak a megsértésére. Alapítványunk azért munkálkodik, hogy a Közép-Európában élő magyar
anyanyelvűek jogaikkal teljes mértékben élhessenek, úgy ahogy azok különböző európai egyezményekben rögzítettek.
Mindezekről honlapunkon találhat részletes információkat:
HTTP://WWW.HUNGARIAN-HUMAN-RIGHTS.EU
Kérjük tehát mindazokat, akik a határon túli magyarság védelmezését fontosnak tartják, anyagi
hozzájárulásukkal támogassák az alapítvány munkáját.

Erre a célra a mellékelt csekket használhatja. Az

alapítványnak átutalt adományokat levonhatja az ez évi jövedelmi adójából. Ha december 31-ig anyagi támogatást utal
át alapítványunknak, akkor ezt az összeget a 2009-as adóbevallásában levonhatja.
Tisztelettel:
Drs. Landman Gábor

Dr. László Marácz

Pénztáros

Elnök

pdddddddddddkkkdddddddddd

Helga Melinda Kuk
Titkár

