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Az Amsterdami Magyar Emberjogi Bizottság elhatárolódik Balázs Péter nyilatkozatától 

 

Megdöbbenéssel fogadtuk Balázs Péter leköszönő Külügyminiszter bolíviai kollegájával való találkozása alkalmával tett kijelentéseit a Rózsa 

Flores üggyel kapcsolatosan. 

Először is furcsa hogy a Magyar Külügyminisztérium szorgalmazza a vádemelést, és nem azt bírálja, hogy eddig is vádemelés nélkül tartották és 

tartják fogva Tóásó Elődöt. Nem tisztességes a halott magyarokkal és a fogvatartott Tóásó Előddel szemben, hogy a Magyar Külügyminiszter a 

bolíviai ügyészség szerepét átveszi, és vádlóként lép fel, és vádakat, gyanúsításokat fogalmaz meg. 

Balász Péter Úr, közölte kollegájával, hogy Magyarország fokozott nemzetközi figyelmet irányít majd az ügyre a vádemelést követően. 

Tisztelettel kérdezzük, hogy miért nem tette ezt meg eddig, és miért jövőbeni ígéreteket tesz??  Az elmúlt időszakban a Magyar Külügy 

semmilyen emberjogi ügyben nem volt hatékony, semmilyen nemzetközi figyelmet nem tudott biztosítani. ( lásd Malina Hedvig vagy akár a  

szlovákiai nyelvtörvény ). 

Tóásó Előd esetében pedig a mai napig konzuli ügyként kezeli az ügyet, holott az ügy jellege és a személyeket ért emberjogi sértések 

megalapozzák a diplomáciai védelem biztosítását. Tóásó Előd konzuli védelmet kap, annak ellenére, hogy az Európai Unió állampolgáraként 

megillette volna az hogy Magyarország felkérjen egy Bolíviába akkreditációval rendelkező EU államot, a magyar állampolgár hatékony, és 

maximális képviseletére, ebben a rendkívül kényes politikai ügyben. 

Több nemzetközi emberjogi jelentés sem késztette arra a Külügyminisztériumot, hogy határozottan kiálljon Tóásó Előd és a meggyilkolt 

magyarok védelmében. Több mint egy évet kellett várni arra, hogy a Magyar Külügyminiszter találkozzon bolíviai kollegájával. A kiadott 

nyilatkozatt alapjan  úgy értékeljük hogy Balázs Péter nem úgy viselkedik mint az Eu orszagok egyik Külügyminisztere aki reszben 450.000.000 

Eu állapolgárt  képvisel, hanem úgy amit eddig is láttunk es tapasztaltunk. Továbbra is folytatja  bizonytalan , méltatlan  magatartását. 

Ismételten nem tanusitott egy hatarozott fellepest, és arra hivatkozik, hogy majd az EU elnökség alatt azt fogunk tanusítani. Miért most 

magyarország nem EU tag??  

A Kepes interjúból semmi féle beismerő vallomás nem állapítható meg. Eduardo Rózsa Flores a Santa Cruz-i autonómia ügyben szólalt meg, és 

semmilyen bizonyíték nincs benne arra, hogy az elnök életére akart volna törni, vagy terrorcselekményeket kívánt volna végrehajtani. 

A diplomáciában van amikor a hallgatás többet ér, mert a spekulatív fecsegés önmagában többet árthat az ügynek. 

Balázs Péter szavai alapján, arra lehet következtetni, hogy a videó alapján, ő eldöntötte, hogy mi az igazság, és ítéletet hozott.  Annak ellenére, 

hogy minden diplomáciai érv arra utal, hogy az igazság kiderítése érdekében, az immár tevékeny ír kollegákkal együttesen nemzetközi vizsgálat 

kezdeményezését kellene szorgalmaznia, Balázs Péter úr, ügyvédi képviseletet javasol a 13 hónapja életveszélyben lévő Tóásó Elődnek. Teszi 

mindezt úgy, hogy tudatában van, a jelenlegi Bolíviai állami és jogi berendezkedési formákkal, tudatában van annak, hogy igazságszolgáltatás 

nem létezik Bolíviában ebben az ügyben, lévén koncepciós politikai ügy, mint ahogy erre az USA és az ENSZ ország jelentései is rámutatnak.  

Tóásó Előd , magyar és Eu állampolgárnak, csak ennyi jutott, diplomáciai tárgyalások helyett, nemzetközi vizsgálat és diplomáciai védelem 

helyett ügyvédajánlás. 

Bízunk benne, hogy az új Külügyminiszter nem fog a diplomáciában ilyen hibákat elkövetni. 
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