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Erre azért van szükség, mert a migránsokat bőkezűen támo-
gató EU jelenleg képtelen az őshonos nemzetiségek jogait 
szavatolni. Gondoljunk csak a szlovák és cseh részről mai 
napig hatályban tartott Benes-dekrétumokra vagy a romániai 
önkényes iskolabezárásokra. Pedig a nyelvi és kulturális sok-
színűség megőrzése deklarált európai értéknek számít, és nem 
szinonim fogalom a gyakorlatban párhuzamos társadalmakat 
jelentő multikultival. 

A kezdeményezők fellépése azért is időszerű, mert jelenleg 
az uniós jog csak nagyon kis mértékben érinti a nemzetisége-
ket, meghagyva az egész kérdéskör szabályozását a tagálla-
moknak. Csak olyan általános emberi jogi szabályok létez-
nek, mint amilyen a hátrányos megkülönböztetés tilalma, ám 
ezek a közösségi nyelvhasználat és a nemzeti szimbólumok 
szempontjából alkalmazhatatlanok. Elsősorban ennek tudható 
be, hogy a felvidéki és az erdélyi magyarok nem kapják meg 
az -uniós intézményektől a remélt támogatást. Ami a kisebb-
ségek jogainak nemzetközi védelmét illeti, az Európa Tanács 
európai szintű kisebbségvédelmi szabályozást fogadott el, 
aminek az unióhoz képest több, összesen 47 ország – köztük 
a magyar szempontból fontos Szerbia és Ukrajna – a tagja. 
Ennek az EU-hoz képest sokkal kisebb súlyt képviselő nem-
zetközi szervezetnek a keretei között született meg 1992-ben 
a regionális vagy kisebbségi nyelvek európai chartája, amely 
biztosítja az anyanyelv magánéleti és közéleti gyakorlásának 
jogát. Ez a charta elvileg nem üres paragrafushalmaz, mert a 
célok és elvek között kinyilvánítja például, hogy a közigazga-
tási felosztás nem képezheti a kisebbségi nyelv támogatásá-
nak akadályát, ahogy kötelezettségként a kisebbségi nyelvek 
oktatásának és tanulásának minden megfelelő szinten történő 
garantálását is kimondja. 

Három évvel később, 1995-ben fogadták el a nemzeti kisebb-
ségek védelméről szóló keretegyezményt, ami a területi integ-
ritás és az alkotmányok sérelme nélkül biztosítja a nemzeti 
kisebbségekhez tartozó személyek számára az identitás kife-
jezését, megőrzését és fejlesztését. Olyan fontos és részben a 
mai napig gondot jelentő kérdéseket érint, mint a közösségi 
névhasználat (igény esetén a hagyományos helységnevek, 
utcanevek a kisebbség nyelvén is kiírandók) vagy az etnikai 
arányok megváltoztatására irányuló politikától való tartózko-
dás. 
Mint látható, ezek a charták egy, az 1989-90-es változások 
után megindult és sajnálatos módon megrekedt folyamatnak a 
több mint húsz évvel ezelőtti jogi-politikai termékei, ráadásul 
hiányzik mögülük a betartatást szavatoló politikai erő és haté-
kony intézményrendszer. Az Európa Tanács égisze alatt elfo-
gadott kisebbségvédelmi egyezmények további fogyatékossá-
ga, hogy „a la carte” módra születtek meg, azaz minden ré-
szes állam eldönthette, hogy a jogi dokumentum mely cikkeit 
ismeri el magára nézve kötelezőnek, és melyeket nem. 
Nem meglepő, hogy ezekről a szerződésekről viszonylag 
keveset hallunk, mivel az országok általában arra törekedtek, 
hogy csak az általuk már eleve érvényesíteni engedett jogok 
biztosítására vállaljanak nemzetközi kötelezettséget. A már 
egyszer elért védelmi szinttől való visszalépés pedig ritka, 
igaz, nem példa nélküli, amint azt nemrégiben Ukrajna részé-
ről az anyanyelvi oktatást ellehetetlenítő törvényalkotás ese-
tében láthattuk. 

A trianon utáni szétszakítottságban élő magyarságnak fontos 
ügy, hogy legyen végre uniós, nemzetállamok feletti, hatéko-
nyan érvényesülő szintje az őshonos nemzetiségek jogvédel-
mének. Kérdésként merülhet fel, hogy ez az aláírásgyűjtés – 

Az interneten és papíron is aláírható folyamodvány támo-
gatói arra kérik az EU-t, hogy biztosítsa a nemzeti és nyel-
vi kisebbségekhez tartozó személyek jogainak védelmét a 
kulturális és nyelvi sokszínűség jegyében, vagyis – leegy-
szerűsítve – az unió adjon jogokat a nemzeti közösségek-
nek. Erre azért van szükség, mert a migránsokat bőkezűen 
támogató EU jelenleg képtelen az őshonos nemzetiségek 
jogait szavatolni. Eddig több mint 230 ezer aláírást gyűj-
tött össze a Minority SafePack Initiative európai polgári 
kezdeményezés támogatására, amely az őshonos európai 
kisebbségek jogainak európai uniós szabályozását javasol-
ja. 
 

Miért írjunk alá? 
 
Aláírásainkkal azt támogatjuk, hogy Románia ne tudjon 
önkényesen dönteni a magyar kisebbség ügyeiről. A kez-
deményezők azt szeretnék, hogy legyen egy uniós nyomás 
Romániára, hogy tartsa be a kisebbségek jogait, az EU-hoz 
való csatlakozásakor ígért vállalásokat. A folyamatos jog-
sértések azt bizonyítják, hogy a tagállamok önállóan nem 
tudják kezelni a kisebbségi kérdést. A szükséges aláírások 
összegyűjtése után az Európai Bizottság feladata kidolgoz-
ni az őshonos nemzeti kisebbségek jogait szavatoló tör-
vénycsomagot, amelyet aztán minden tagállamnak, így 
Romániának is alkalmaznia kell. Szabad anyanyelv- és 
szimbólumhasználatot akarunk, egyenlő bánásmódot több-
ség és kisebbség között, kultúránk és hagyományaink tá-
mogatását, anyanyelvű sportközvetítéseket és kulturális 
tartalmak biztosítását országhatároktól függetlenül. 
 

Miről szól az online aláírásgyűjtési 
kampány? 
 
Az európai kisebbségek jogvédelméről szól, arról, hogy 
Európa kötelezze tagállamait – így Romániát is – a kisebb-
ségek jogainak betartására 

 
*********************************************** 
 
Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója európai polgá-
ri kezdeményezést indított a magyar kormány jelentős 
anyagi támogatásával, hogy az Európai Unió tagállamai 
területén élő őshonos kisebbségek védelmét előmozdítsa 
(ez az úgynevezett Minority Safepack). Az interneten és 
papíron is aláírható folyamodvány támogatói arra kérik az 
EU-t, hogy biztosítsa a nemzeti és nyelvi kisebbségekhez 
tartozó személyek jogainak védelmét a kulturális és nyelvi 
sokszínűség jegyében, vagyis – leegyszerűsítve – az unió 
adjon jogokat a nemzeti közösségeknek. 

A kisebbségvédelmi 
csomag esélyt  

adna a határon túli  
magyaroknak 



mint minden európai polgári kezdeményezés – a „több 
Európa” irányába mutat, azaz szélesítené az unió meglévő 
hatásköreit a tagállamok szuverenitásának rovására. 
Bár a lopakodó uniós hatáskör-kiterjesztéssel mi eredendő-
en nem értünk egyet, ebben az esetben az uniós kisebbségi 
politika megjelenése amellett, hogy a határon túli magyar 
közösségeknek kulcsfontosságú lenne, nem sértené a ma-
gyar állam érdekeit. Helyesen látják azok, akik szerint itt 
most magyar érdek az, hogy a nemzetiségi politika bizo-
nyos eszközeit lehetőség szerint kivegyük az utódállamok 
kezéből. Ezt Románia is felismerte, és nem véletlen, hogy 
az unió bírósága előtt megtámadta az európai polgári kez-
deményezést. 

Ha összegyűlik az előírt egymillió aláírás, a Minority Safe-
pack sikere megindíthat egy olyan közösségi szintű jogal-
kotási folyamatot, amelynek eredményeképpen jelentősen 
javulhatnak az elszakított nemzetrészek körülményei. Eb-
ben a szerencsés esetben a magyar ügy szempontjából Er-
délyben, a Felvidéken és esetleg Horvátországban remél-
hetünk némi jogbővülést, például a közösségi névhasználat 
– kétnyelvű közlekedési és földrajzi névtáblák – terén. 
Legalább ilyen fontos, hogy a követelések egyikeként a 
szabad szimbólumhasználat is nevesítetten szerepel, amiért 
a bukott román miniszterelnök nemrég akasztással fenye-
gette a székelyeket. A javaslat pontjai között megtaláljuk 
az anyanyelvű sportközvetítések biztosítását is, amit ma 
számos utódállam adminisztratív eszközökkel akadályoz, 
tudva azt, hogy a sport az emberek egyik legnépszerűbb 
közösségi időtöltése. 

A Minority Safepack megvalósulása esetén sehol sem len-
ne olcsóbb a kenyér, de egy sokkal élhetőbb, szerethetőbb, 
otthonosabb világ venné körül a határon túli magyarokat és 
Európa többi őshonos nemzeti közösségét, nagyban előse-
gítve ezzel a szülőföldön való megmaradásukat.(Magyar 
Idők 
                                                              Hetzmann Róbert 
 

A szerző jogász, a Magyar Patrióták Közössége elnöke 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/17691 

Norvégia új kormá-
nya: burkini tilalom, 

nyelvi  
tesztek és DNS-tesztek 

bevándorlóknak 
 

 
Európa több országban is bevezették az arc teljes eltakará-
sának a tilalmát. Számos politikus nyíltan kiállt emellett, 
most Norvégiában is teljes fejkendő tilalom lesz az állam-
igazgatásban dolgozók számára. A munkáltatóknak pedig 
meg kell engedni, hogy maguk döntsék el. be akarják tilta-
ni. 
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Nyelvi teszt minden bevándorló számára, DNS-teszt a család 
egyesítést kérelmező bevándorlók számára, valamint burka és 
niqab tilalom a rendőrségben, a bíróságokon és az ügyészsé-
gen.  
"Szigorítunk a bevándorlás mostani szabályain, szigorítunk az 
állampolgárság megszerzésének feltételein, valamint a nyelvi 
követelményeket is szigorítsuk, bevezetjük a burka és niqab 
tilalmát az államigazgatásban. A munkáltatóknak meg kell 
engedni, hogy maguk döntsék el ha meg akarják tiltani az 
alkalmazottaknak, hogy nikkabot viseljenek a munkahe-
lyen."- mondta Siv Jensen a Fremskrittspartiet elnök-
asszonya. 
 
Ismét a konzervatív párti Erna Solberg alakított kormányt 
Norvégiában. A 2013 óta hivatalban lévő miniszterelnöknő 
ezúttal a Haladás Párttal és a liberális Venstre párttal kötött 
koalíciós szerződést. A szövetségnek csak 80 képviselője van 
a 169 fős törvényhozásban, így a kisebbségi kormánynak 
különalkukkal kell elérnie a törvények elfogadását. Solbergék 
hagyományos partnere, a Keresztény Néppárt azért nem csat-
lakozott a koalícióhoz, mert több kérdésben nem ért egyet a 
populista Haladás álláspontjával. A Venstre azt követően kö-
tött szövetséget Solberggel, hogy a kormányfő kötelezettséget 
vállalt a liberális környezetvédelmi politika folytatására. 
Egyebek mellett nem engedélyezik a természetvédelmi terü-
letnek számító térségekben az olajkitermelést.  

(HVG, Nyheteridag)62656448606/?type=3&theater 

Hivatalossá válhat a 
"harmadik nem"  

bevezetése  
Svédországban 

 
Fontolóra veszi a svéd kormány, hogy hivatalosan is bevezes-
sék a harmadik nemet, hogy könnyítsenek azoknak az embe-
reknek az életén, akik sem férfiként, sem pedig nőként nem 

tekintenek magukra. 
 
Korábban megírtuk, hogy a gendersemlegesség koncepciója 
már egy ideje átszövi a svéd társadalom gondolatvilágát, így 
jöhettek létre olyan óvodák és egyéb oktatóközpontok, ahol a 
gyermekeket már nem kínozzák azzal, hogy szembesüljenek 
saját, azaz biológiai nemükkel. 
 
Amennyiben zöld utat kapna a kezdeményezés, a transznemű 
állampolgároknak már nem kellene többé a "férfi" vagy a 
"nő" rubrikák közül választani, hanem szimplán választhatnák 
a harmadik alternatívát. Sajtóértesülések szerint ez azzal is 
járna, hogy a társadalombiztosítási azonosító jel kódjából 
törölnék azokat a számjegyeket, amelyek eddig az adott sze-
mély nemére utaltak. Az Angela Merkel vezette Németor-
szágban éppen tavaly döntöttek arról, hogy bevezetik a har-
madik nem anyakönyveztetését.  
 
https://www.facebook.com/HUNSOR.online/photos/
a.124056694292552.13856.110827278948827/17673257832
98960/?type=3&theater 
 
 


