
őshonos kisebbségekről és kisebbségi nyelvekről szóló hatá-
rozat csakis a tágan értelmezett kisebbségi fogalom mentén 
jelenhessen meg” – hívta fel a figyelmet Gál Kinga, a Ki-
sebbségügyi Munkacsoport néppárti társelnöke. 
„Örülök, hogy az Európai Parlament határozatba foglalta az 
uniós jogalkotás szükségességét a kisebbségvédelem terén, s 
elismeri, hogy az EU nem foglalkozik elég kiemelten az ős-
honos kisebbségekkel. Pedig a kisebbségi nyelvek oktatásá-
nak és használatának előmozdítása a nyelvi megkülönbözte-
tés kiküszöbölésének legfontosabb feltétele. Ezt maga az 
Európai Bizottság tudná elősegíteni. Remélem, hogy az EU 
tagországaira vonatkozó jogalkotási aktus rövid időn belül 
megtörténik, és a jövőben a csatlakozás előtti és társult or-
szágokra is kiterjesztik” – mutatott rá Bocskor Andrea, a 
kulturális szakbizottság kárpátaljai alelnöke az EP-
képviselők közös sajtóközleményében. 
A kisebbségvédelmi határozatot egy 2017 májusában, azonos 
témában az uniós polgárok által benyújtott petíciók alapján 
megszervezett nyilvános meghallgatás előzte meg, amelynek 
kezdeményezője Csáky Pál, az MKP EP-képviselője volt. A 
nyilvános meghallgatáson többek között olyan közép-európai 
nyelvi jogok érvényesítésével kapcsolatos gondok, illetve 
kisebbséghez tartozó személyeket ért diszkriminációt feltáró 
ügyek kerültek bemutatásra, amelyekkel Szlovákiában, Ro-
mániában vagy éppen Lengyelországban találkoztak az érin-
tettek. Ezt követően kisebbségi témában aktív petíciós bizott-
sági képviselők javaslatot tettek a nyilvános meghallgatás 
tartalmának állásfoglalási indítványba történő összefoglalá-
sára. A tervezet elkészítésének koordinátora Csáky Pál volt. 
Így kerülhetett előbb a szakbizottság, majd azt követően az 
EP plénuma elé a most elfogadott határozat. (MTI, Felvidék 
Ma) 
A kisebbségek védelme és hátrányos megkülönböztetésük 
tiltása az EU tagállamaiban: 
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Első és második generációs bűnbandák háborúznak a svéd 
városok utcáin, januárban több, különösen súlyos támadást 
szendvedtek el ártatlanok. A rendőrség valódi és 
perspektívikus cselekvés helyett csak nyelvészkedik, sebez-
hető területnek nevezik azt, ami valójában egy no-go zóna. 
Megdöbbentő szemlélni, hogyan képes áltatatni magát egy 
társadalom működésképtelen utópiákkal. Helsingborgban 
lőttek rá egy emberre, a nyílt utcán. A svéd hatóságok és 
társadalom leginkább önmagának adós azzal, hogy szembe-
nézzen a migránsok sikertelen integrációjával. Gránátokkal 
gyilkolnak ártatlan civileket a bűnbandák, már lassan napi 
szintű a fegyveres erőszak. A balkáni háborúból megmaradt 
fegyverek forognak a feketepiacon elérhető áron, egy gránát 
nagyjából 40.000 Ft - írja feltáró cikkéban a The Spectator. 
Arról már olvashattunk korábban, hogy Malmö egyes utcái-
ba nem merik kivinni a csomagot a postások, olvashattunk 
autófelgyújtásokról is, de a nyílt utcai fegyverhasználatot 
már semmiféle filantróp propagandával nem lehet magyaráz-
ni. A vezető politikusok tagadják azt, hogy a helyzet kritikus 
lenne, az intézkedéseik arra irányulnak, hogy büntetlenül 
szolgáltassák be a fegyvereket és a gránátokat a bűnőzük. 
Innen már csak egy lépés lenne, ha jutalmat is kapnának a 
fegyveres bandák, vagy esetleg megtérítenék a vásárlás költ-
ségeit a derék, jóhiszemű svéd hatóságok. Akármennyire 
drámai a helyzet, a svédek szemlélete továbbra is az, hogy 
nekik kell tolerálni a kultúrák különbözőségét. Ezzel együtt 
a párhuzamos társadalmak kiépítését, az együttélés ellehetet-
lenítését. Hogy ez a folyamat visszafordítható-e, az már 
azért nem kérdés, mert mindenki látja, akinek van szeme, 
hogy nem. A szociális érzékenység évtizedek alatt alakul ki 
egy társadalomban, némi NGO-s rásegítéssel könnyen széles 
spektrumúvá válhat, minden és mindenki iránt érzékeny lesz 
a polgár, csak a saját életét felejti el megvédeni. Együtt érző-
ek a svéd rendőrök, ők inkább segítenének a bűnözőknek, 
hogy kiszálljanak. Naiv és végtelenül jóhiszemű ez az elgon-
dolás? Vagy ez már több? Vajon megfordul ez egy rendőr 
fejében? Az a társadalom, amelyik a határtalan toleranciára 
és elfogadásra szocializálja a tagjait, ahol nincsenek kijelölt 
és közösen megfogalmazott értékek, az nemcsak az identitá-
sát veszíti el. Gendersemleges óvodákat találnak ki, őrült 
energiákat fektetnek a feminista kultúrharcba, csinálják, 
lelkük rajta. De eljött az a nap, amikor az utcák csatatérré 
váltak, egyre gyakrabban halnak meg ártatlan emberek a 
migráns bandák harcaiban. Egy dolgunk van ezzel, tisztán 
kell látnunk, miféle jövővel kecsegtet az elképzelt nyitott 
társadalom, és az ENSZ által is szorgalmazott migráció, 
amikor már a rengeteg az integrációra költött pénz sem segít 
mivel az utca törvénye lesz az úr.  
 
(Figyelõ,HUNSOR) 
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