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ZAT
az új mag
gyar alaptörvényről
A Nyugatt-európai Országos
O
Magyar Szzervezetek
k Szövetsé
ége (NYEO
OMSZSZ) üdvözli a
2011. áprrilis 25-én Schmitt Pá
ál magyar államelnö
ök által aláírt Alapokm
mányt és ezzel
e
kap-csolatosan megállap
pítja, hogy
 a magyyar nemzett szuverén joga az újj alkotmány megalkotása.
Szüksége
esnek tartja
a
 az 194
49-es szovj
vjet típusú alkotmányy hatályon kívül hely
yezését, am
melyet 198
89-ben át-menetileg a dem
mokratikus követelmé
ényekhez igazítottak, ellenbenn a rendszerváltozáss
óta elengedhetetllen volt új Alaptörvén
A
ny megalko
otása.
Megállapíítja, hogy
 az új a
alkotmányt az ország
ggyűlés ké
étharmados
s többségg
gel elfogaddta, és a lakosságott
konzulttatív módo
on bevontá
ák megalko
otásába. Ez
E 1990 ótta először a tavalyi parlamenti
p
i
választtások eredményekén
nt vált lehettővé.
 az alap
ptörvény a pluralisztiikus demo
okrácia ala
apelvein rögzíti az em
mberi alap
pjogokat, a
nemzetti kisebbsé
égek az orrszág állam
malkotó tén
nyezőikéntt való elism
merését, valamint azz
államad
dóság, a te
ermészet és
é az orszá
ág erőforrá
ásainak fele
elős kezeléését.
 az alap
ptörvényt áthatja
á
a magyar
m
mú
últra utaló közös eurrópai szelleem és az Európávall
szembe
eni elkötele
ezettség.
 az euró
ópai értéke
ekkel összh
hangban fo
ontosnak tartja
t
a hag
gyományoss értékek, az önazo-nosításst erősítő je
elképek és
s eseményyek bevoná
ását a sok-kultúrás E urópában, elismerve
e
más va
allások és világnézete
v
ek jogosulttságát.
 az alap
ptörvény deklarálja,
d
hogy Mag
gyarország
g minden néppel éss állammal békében
n
akar élni.
9-es alkotm
mány helye
ettesítése egy fontos
s szimbolik
kus eseménny, mely véglegesen
n
 az 1949
leszám
mol a 20. szzázad totalitárius tévú
útjaival és az ország idegenuraalmával.
Éppen ezért
 a NYEOMSZSZ elítéli azo
on egyolda
alú és ross
szindulatú megnyilváánulásokatt, amelyekk
kétségb
be vonják a magyar nemzet éss választottt képviselő
őinek dem
mokratikus irányultsá-gát és e
elkötelezetttségét.
 a sajtósszabadság
g és az em
mberi jogokkkal szemb
beni felelősség értelm
mében elv
várja, hogyy
Magyarországgall kapcsolatosan kizá
árólag a té
ények figye
elembevéteelével informatív, de
e
pártatla
an és ideollógiamente
es tudósítá
ások kerülje
enek köztu
udatba.
Az európa
ai integráció ügyét cs
sakis a köllcsönös biz
zalom, ősz
zinte párbeeszéd és egyetértése
re való törrekvés gya
akorlati alkalmazásávval lehet sz
zolgálni.
A NYEOM
MSZSZ Eln
nöksége
Tájék
koztatás / Inform
mationen: http:///www.nyeomszs
sz.org
AS
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About the new Hu
ungarian Fundamen
F
ntal Law
The Westtern Europ
pean Association of Hungarian
n National Organizatiions (NYE
EOMSZSZ))
accepts th
he Fundam
mental Law
w signed o
on 25th Ap
pril 2011 by
y the Hunggarian Pre
esident Páll
Schmitt an
nd states that
t
 It is the
e sovereign
n right of th
he Hungariian Nation to create a new Connstitution.
 It is neccessary to
o repeal the
e 1949 Sovviet style Constitutio
C
n that wass temporarily amend-ed in 1989 accord
ding to dem
mocratic exxpectation
ns, howeve
er the creattion of a ne
ew Consti-tution w
was impera
ative.
We state that
 Parliam
ment accep
pted the new Constiitution with
h two third
d majority; the population wass
fully co
onsulted in the proces
ss. The ressult of last year’s parrliamentaryy elections made thiss
possible for the first time sin
nce 1990.
undamenta
al Law guarrantees ba
asic human
n rights acc
cording to pluralistic democrat- The Fu
ic princciples, reco
ognizes th
he nationall minorities
s as state-creating cconstituentts and the
e
responsible hand
dling of the country’s national de
ebt, natura
al and otheer resource
es.
 The Fu
undamenta
al Law is created in tthe spirit of the Hung
garian pastt within the
e common
n
Europe
ean heritag
ge and com
mmitment to
o Europe.
 In harm
mony with European
E
values it e
emphasizes
s the importance of tthe inclusio
on of tradi-tional vvalues, sym
mbols and events th
hat strengthen nation
nal identityy in multicu
ultural Eu-rope an
nd recognizzes other religions
r
a nd ideolog
gies.
 The Fu
undamenta
al Law declares the H
Hungary wishes
w
to liv
ve with eveery nation and everyy
countryy in peace..
 Replaccing the 19
949 Constittution is an
n importan
nt symbolic
c event thaat finally breaks with
h
the tota
alitarian reg
gimes of th
he 20th ce ntury and the
t country
y’s foreign occupatio
on.
Therefore
e NYEOMS
SZSZ
 condem
mns all one
e-sided and malevole
ent statements that question
q
thhe democra
atic valuess
and commitment of the Hun
ngarian nattion and he
er elected representaatives.
 respectting press freedom and huma
an rights expects
e
the
e disseminnation of in
nformation
n
about H
Hungary ba
ased exclu
usively on ffacts devoid of imparrtiality and ideology.
European
n integratio
on can only
y be achie
eved by mu
utual trust, frank disccussion an
nd seeking
g
agreemen
nt.
Presidium
m of NYEOMSZSZ

Tájé
ékoztatás / Inforrmation: http://w
www.nyeomszsz
z.org
A Szövetség Sttockholmban be
ejegyzett és közzhasznú / The no
on-profit Association is registerred in Stockholm
m

