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H I R D E T É S

A KÉPVISELŐK SZERINT AZ EU-BAN IS MEGKERÜLHETETLEN TÉNYEZŐ A NEMZETI ÖNAZONOSSÁG

KMKF: fi gyeljenek az őshonos kisebbségekre!
A Kárpát-medencei Magyar Képvi-
selők Fóruma (KMKF) a hétvégén 
megtartott ülésén kiállt amellett, 
hogy az EU jövőjéről szóló párbeszéd 
során fi gyeljenek oda az őshonos 
nemzeti közösségek álláspontjára is.
» HÍRÖSSZEFOGLALÓ

E urópa jövőjének kialakításában az 
őshonos kisebbségek véleménye sem 
hagyható fi gyelmen kívül – olvasha-

tó a Kárpát-medencei Magyar Képviselők 
Fórumának (KMKF) állásfoglalásában, 
amelyet pénteki budapesti plenáris ülé-
sük után juttattak el az MTI-hez.

A dokumentum szerint a KMKF üdvözli 
az Európa jövőjéről indított párbeszédet, és 
kifejezi meggyőződését, hogy annak alakí-
tásában „minden európai ember számít, a 
nemzeti vagy nyelvi őshonos kisebbségek-
hez tartozó mintegy ötvenmillió európai 
polgár véleménye sem hagyható fi gyelmen 
kívül”. Meggyőződésük, hogy az EU sok-
színűségében is megjelenő egységességé-
nek nélkülözhetetlen alapja a nemzeti öna-
zonosság – írták. Az állásfoglalás szerint az 
egyeztetés lehetőséget teremt a párbeszéd-
re arról, hogy „a nemzeti identitásban rejlő 
erőt az európai társadalmak és az EU poli-
tikai stabilitásának és gazdasági verseny-
képességének megerősítésére fordítani”. 
Az állásfoglalás alapján a KMKF fontosnak 
tartja a magyarság ezeréves keresztény 
gyökereit a Kárpát-medencében, valamint 
a térség természeti értékeinek megőrzését, 
azok biztosítására közösen kíván fellépni 
az Unióban.

A szervezet üdvözli az Európa Tanács 
Miniszteri Bizottsága féléves magyar 

elnökségének programját, amely az ős-
honos nemzeti kisebbségek védelmének 
ügyét helyezi a középpontba, egyúttal 
támogatja az elnökség során előterjesz-
tett és a nemzeti kisebbségek védelme 
tárgyában kidolgozott alapelveket. Úgy 
folytatták, hogy a KMKF „nagyra érté-
keli” a kormány nemzetpolitikai támo-
gatási programjait, amelyek segítik a 
szülőföldön való boldogulást, egyben 
„fi gyelemre méltó” társadalmi, gaz-
dasági stabilizáló hatást fejtenek ki a 
térségben. A fórum értékeli a magyar 
szervezetek összefogását a romániai par-
lamenti választásokon, egyúttal üdvözli 
az RMDSZ parlamenti képviseletének a 

romániai politikai élet stabilizálásában 
betöltött felelősségteljes szerepét – írták 
állásfoglalásukban.

A rendezvényen felszólalt Kövér Lász-
ló, az Országgyűlés elnöke is, aki leszö-
gezte: minden európai nemzet és minden 
európai állam létérdeke a nemzeti öna-
zonossághoz való jog biztosítása. Meg-
nyitó beszédében arról beszélt, hogy az 
államokra mint közhatalmakra új kihí-
vásként nehezednek a magánhatalmak. 
Közölte, a statisztikai adatok szerint a 
globális tőkekoncentráció következmé-
nyeként ma a világ tíz legerősebb magán-
cégének az összesített tőkeereje nagyobb, 
mint a világ 180 szuverén államának.

Varga Judit igazságügyi miniszter az 
eseményen arról beszélt: Magyarország 
a nemzeti kisebbségeire erőforrásként, a 
vele szomszédos országokra pedig part-
nerként tekint. Hozzátette: ez az alapve-
tés írja le a legjobban, hogy milyen Euró-
pa jövője magyar szemmel.

A miniszter előadásában kiemelte: Ma-
gyarország számára fontos a jószomszédi 
viszony, amelyet a határon túli magyar 
őshonos kisebbségek helyzete határoz 
meg. Az anyanyelvi, kulturális, gazda-
sági, szociális és oktatási tevékenység 
erősítése mellett a kormánynak fontos a 
magyar érdekképviseletet összefogó szer-
vezetek támogatása is.  

Kiállás. Az ülés résztvevői szerint nem szabad fi gyelmen kívül hagyni az őshonos kisebbségeket
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