KÖZLEMÉNY
a Kárpát-medencei Magyar Autonómia Tanács küldöttségének
2008. november 10–13. között tett brüsszeli látogatásáról
November 10–13. között Tőkés László európai parlamenti képviselő meghívására a
Kárpát-medencei Magyar Autonómia-Tanács (KMAT) küldöttsége Brüsszelbe, az
Európai Parlamentbe látogatott. A küldöttségben részt vett Ágoston András, a Vajdasági
Magyar Demokrata Párt (VMDP) elnöke, Fodor Imre, a Székely Nemzeti Tanács (SZNT)
alelnöke, Jakab Sándor, a Horvátországi Magyarok Demokratikus Közösségének (HMDK)
elnöke, valamint Kovács Miklós, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ)
elnöke.
A kétnapos látogatás során a kárpát-medencei magyar vezetők találkoztak Gál
Kinga magyar néppárti képviselőasszonnyal, Tatjana Zdanokával, a Litvániában élő
orosz kisebbség parlamenti képviselőjével, Henrik Lax finnországi svéd liberális
képviselővel, Szájer Józseffel, a magyar néppárti delegáció vezetőjével, Erna HennicotSchoepges luxemburgi néppárti képviselőnővel, Szent-Iványi István liberális képviselővel
és Kovács Kálmán volt informatikai és hírközlési miniszterrel, valamint Olajos Péter és
Becsey Zsolt magyar néppárti képviselőkkel, továbbá Geoffrey Harris-szel, az Európai
Parlament Emberjogi Igazgatóságának vezetőjével, végül, de nem utolsósorban Schmitt
Pállal, a magyar néppárti delegáció elnökével.
A KMAT küldöttei a Magyarország határain túl élő magyar közösségek jelenlegi
helyzetéről és a magyar autonómiatörekvésekről adtak tájékoztatást a brüsszeli
politikusoknak, tisztségviselőknek. Az Európai Parlament épületében rendezett
közmeghallgatáson a delegáció tagjai elmondták: a kárpát medencei magyarok a
parlamenti demokrácia és a jogállamiság keretei között, békés úton harcolnak jogaikért.
Tőkés László kiemelte: a magyar ügy európai ügy, ennek rendezéséhez pedig az Uniónak
is hozzá kell járulnia.
Gál Kinga képviselőasszonnyal az unión belüli nemzeti érdekérvényesítés
esélyeiről, kiemelt módon pedig arról, a nemzeti közösségek, őshonos kisebbségek jogairól
szóló határozattervezetről tárgyaltak, amely remélhetőleg hamarosan az Európai Parlament
asztalára kerül.
Henrik Lax, a finnországi svédek képviselője a küldöttséggel történt találkozón
hangsúlyozta: az Unió nem szentel túl sok figyelmet annak a ténynek, hogy minden tizedik
polgára valamely kisebbséghez tartozik. Az érdektelenség ellenére és ellenében viszont
közvitát kell indítani: az önrendelkezés, a nemzeti közösségek és a kisebbségek jogairól.
Ha az EU nem fogja rendezni ezt a kérdést, a gazdasági teljesítményén is meg fog látszani,
ez pedig az európai gazdaság világpiacon betöltött szerepére is kihatással lesz.
Erna Hennicot-Schoepges luxemburgi képviselőasszony a kultúrák közötti
párbeszéd fontosságát hangsúlyozta, enélkül elképzelhetetlen egy békés és erős Európa.
A KMAT küldöttsége a magyar néppárti delegáció heti ülésének is vendége volt.
A delegáció vezetője, Szájer József köszöntő szavaiban kiemelte, mennyire fontos, hogy
erre a látogatásra sor került, és elismerését fejezte ki azért a munkáért és helytállásért,
amivel a határon túli magyar szervezetek és vezetőik népük helyzetén igyekeznek javítani.
Ágoston András a vajdasági magyar pártok közös autonómia-álláspontját ismertette,
Fodor Imre a székelyföldi autonómiareferendum legújabb fejleményeiről beszélt és arról,
hogy autonómiastatútumát az SZNT újból a román parlament elé kívánja terjeszteni. Jakab
Sándor arra kérte a képviselőket, támogassák Horvátország uniós csatlakozását, de
figyeljenek oda a magyarok helyzetére, ugyanis a horvát kormány az eszéki magyar
oktatási és kulturális intézmény igazgatójának kinevezésekor súlyosan megsértette
közösségünk jogait.

Szájer József további támogatásáról biztosította a kárpát-medencei magyarok
vezetőit és elmondta, bár itt sokan érzéketlenek vagy éppenséggel ellenérdekeltek a
kisebbségi ügy iránt, ennek ellenére a néppárti magyar delegáció továbbra is minden
támogatást megad nekik jogos küzdelmükben.
A KMAT küldöttségét heti frakcióülésén fogadta az Európai Szabad Szövetség
(European Free Alliance) képviselőcsoportja. A magyar vendégek tájékoztatást nyújtottak
közösségeik helyzetéről. Fodor Imre külön kiemelte, hogy milyen nagy visszhangja volt
az EFA idén júniusban tartott, marosvásárhelyi kihelyezett frakcióülésének, valamint a vele
párhuzamosan megrendezett konferenciának.
A küldöttség Geoffrey Harris-szel, az EP emberjogi igazgatóságának vezetőjével
is találkozott. Bár a főigazgatóság inkább a tömeges emberjogi sérelmekkel foglalkozik,
mindemellett természetesen a csatlakozni kívánó országokban fennálló emberjogi helyzetet
is szoros megfigyelés alatt tartják. Ágoston András elmondta: a vajdasági magyarverések
ügyében 2005 márciusában tényfeltáró küldöttség járt Szerbiában. Bár a jelentés létezik,
azt egyetlen EP fórumon sem tárgyalták meg, a magyarok elleni atrocitások pedig azóta is
tovább folytatódnak. Kérte, hogy a jelentés kerüljön napirendre az illetékes fórumokon.
Fodor Imre hangsúlyozta: az Uniónak megoldást kell találnia azoknak az ígéreteknek és
vállalásoknak a betartatására, amelyeket Románia a csatlakozás előtt tett. Az éves
országjelentésekben támasztott feltételek ugyanis mind a mai napig nem teljesültek.
Küldötteink Olajos Péterrel elsősorban a Kárpát-medence környezetvédelmi
kérdéseiről tárgyaltak, a határokon átnyúló együttműködés és a pályázati lehetőségek
összefüggésében.
Schmitt Pál, a magyar néppárti delegáció elnöke irodájában fogadta a küldöttséget.
A kötetlen találkozó egyik fénypontjának bizonyult, amikor a képviselő zongorajátékával
kedveskedett a vendégeknek. Mint az Európai Parlament és Horvátország közötti
vegyesbizottság elnöke, Schmitt Pál megígérte, hogy továbbra is segíteni fogja a horvát
csatlakozást, a kisebbségi jogokra viszont így a magyar közösség jogainak a betartására is
oda fog figyelni. A képviselő nagyra értékelte azt a munkát, amelyet a delegáció tagjai
otthon a magyar megmaradás ügyéért folytatnak, és kitartásra buzdította őket.
Az Európa Parlament épületében tartott sajtótájékoztatón a delegáció tagjai a
KMAT céljairól és szándékairól tájékoztatták a nemzetközi sajtó képviselőit. Tőkés László
hangsúlyozta, a kárpát-medencei magyar ügy európai jelentőségű és nem tekinthető
belügynek vagy kizárólag a kétoldalú kapcsolatok kérdésének. A kárpát-medencei
magyar ügy egyben európai stabilitási kérdés.
A KMAT küldöttei elutazásuk előtt még az épp Brüsszelben tartózkodó Orbán
Viktorral, a Fidesz–MPP elnökével is találkoztak, aki a tárgyalás végeztével leszögezte:
Európa nem mérhet kettős mércével, ha a Nyugat-Európában élő kisebbségeknek,
népcsoportoknak jár az autonómia, akkor az a magyaroknak is kijár.
Brüsszel, 2008. november 13.
Tőkés László
EP-képviselő
Sajtóirodája

A KMAT-küldöttség európai követjárásának más részleteiről az előző napokban szintén
közleményekben számoltunk be.

