
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 
 
 


