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Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Urak!
Köszönöm Orbán Viktor elnök úrnak írt őszinte és sokrétű érdeklődést tükröző
levelüket, amellyel a választások közeledtével megkeresték a Fidesz – Magyar
Polgári Szövetséget. Engedjék meg, hogy Elnök úr nevében az alábbiakban
vázoljam a Magyarország határain túl – különösen a nyugati szórványban – élő
magyarokkal való együttműködésre vonatkozó elképzeléseink legfontosabb elemeit.
Amennyiben a választások után a Fidesznek lesz alkalma meghatározni a Magyar
Köztársaság politikáját, a hangsúlyt az összetartozásra és az együttműködésre
szeretnénk helyezni. Azt értjük ezalatt, hogy a határon túli magyarság szervezeteit –
legyen szó akár Kárpát-medencei, akár nyugati szervezetekről – egyenrangú
partnernek tekintjük, és egyenrangú tárgyalófelekként szeretnénk megvitatni közös
dolgainkat.
Az Európai Unióban és a globalizálódó világban eltűnik a határok jelentősége, és
egyszerre kerülnek előtérbe az egész világot behálózó tudás és vállalkozás alapú
kapcsolatok, ill. a helyi és regionális közösségek. Mindez alapvetően megváltoztatja
a mi helyzetünket is: a világban szétszóródott, ill. a Kárpát-medencében
széttagoltságban élő magyarság hátrányai előnnyé változtathatók. Ehhez azonban
mindenekelőtt szemléletváltásra van szükség: a magyar kormány ne hátrányt, ne
tehertételt lásson a határon túli magyarokban, hanem előnyt és kiaknázandó
lehetőséget.
Magyarország gazdasági felemelkedésének egyik záloga a Kárpát-medencei
gazdasági együttműködés, amely gazdaságilag előnyös mind Magyarországnak,
mind a határon túli magyaroknak, mind pedig az érintett, Magyarországgal
szomszédos országok többségi nemzeteinek. Ez az együttműködés akkor lehet
sikeres, ha ki tudja használni az Európai Unió által teremtett együttműködési
lehetőségeket és forrásokat. Tudásuk, tapasztalataik és mindenekelőtt
kapcsolatrendszerük által a nyugat-európai magyarok is részt vehetnek ebben az
együttműködésben. A vállalkozások számára is ugyanis legfontosabb a biztonság és
a stabil piac, amelyet leginkább a jól ismert kulturális és nyelvi közeg által lehet
megalapozni.
A nyugati magyarok a múltban is sokat tettek a kisebbségi jogok nemzetközi
elismertetéséért és a magyar jogsérelmek orvoslásáért. A kommunista diktatúra alatt
ez a feladat kizárólag rájuk – Önökre – hárult, ők – Önök – voltak a magyar
szabadság és demokrácia letéteményesei és egyedüli képviselői a nagyvilágban.
Magyarország és a környező országok már bekövetkezett, ill. küszöbön álló európai
uniós csatlakozásával új lehetőségek nyílnak a kisebbségvédelem terén is. Az
uniónak ugyan nincs átfogó jogi szabályozása a nemzeti kisebbségek jogaira, de

közös fellépéssel – Magyarország, a Kárpát-medencei magyar közösségek és a
nyugat-európai magyar szervezetek – komoly eredményeket érhetünk el.
Ennél is fontosabb azonban, ami már létezik az EU-ban: a működő autonómiák
gyakorlata. Elfogadhatatlan számunkra, hogy az Európai Unióban a nemzeti
kisebbségi közösségek tekintetében kettős mércét alkalmazzanak. Ha a „régi”
Európában lehetséges, hogy a nemzeti kisebbségi közösségek helyzetét kulturális és
területi autonómiák révén rendezzék, ez az autonómia az „új” európai magyar
kisebbségi közösségek számára is lehetséges kell legyen.
Az új kormánynak rendeznie kell a magyar állampolgárság kiterjesztésének
kérdését. A magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogok és kötelességek
Magyarországon egymásba fonódnak a magyarországi lakhelyhez kapcsolódó
jogokkal és kötelességekkel. Szükség van a magyar állampolgárság
jogintézményének felülvizsgálatára és átalakítására, melynek során szét kell
választani a magyarországi lakóhelyhez és az oszthatatlan magyar
állampolgársághoz fűződő jogosítványokat. Az Európai Unióban munkát vállaló,
akárcsak a világ más tájain élő magyar állampolgárok számára lehetővé kell tenni,
hogy korlátozások nélkül gyakorolhassák állampolgári jogaikat. Az állampolgársági
jogintézmény átalakításának a Magyarországgal szomszédos államokban élő, ill. az
ezekből az államokból nem Magyarországra kivándorolt magyarokat is érintenie kell,
amennyiben lakhelyüktől függetlenül a magyar állampolgárság őket is megilleti.
Ezáltal megszűnne az a tarthatatlan állapot, amely a nyugaton együtt élő magyarok
között tesz különbséget aszerint, hogy honnan vándoroltak ki.
Az új kormánynak tehát nagyon sok teendője lesz nemzetpolitikai téren is. Annak
érdekében, hogy ezekre a kérdésekre megtaláljuk azokat a válaszokat, amelyek
kielégítik a leginkább érdekelteket, a határon túli magyarokat, szükséges, hogy
működtessük a magyar-magyar párbeszéd fórumait (pl. MÁÉRT), amelyeken
közösen, egyenrangú partnerekként tárgyalva kereshetjük a megoldásokat.
Fontosnak tartjuk egy brüsszeli lobbi iroda működtetését is, hogy a határon túli
magyar szervezetek érdekképviselete közvetlenül megjelenhessen az Európai Unió
fórumain.
Tisztelt Elnök Úr, Alelnök Urak!
Köszönöm, hogy megtiszteltek érdeklődésükkel. Kívánom, hogy munkájukat
továbbra is az eddigi lelkesedéssel és kitartással tudják végezni, hiszen
eredményeink a nemzet közös sikerei!
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