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AtAbb olvashato az a nltlatkozat-tewezet, amelyet Ftrksz Sdndor felvid6ki kuldott terjesztett a Magyarok VII.
Vil6gkongresszusa elti. A szoveget 2008. augusztus 20-dn v6glegesitett6k, majd a 26.16-konferencia kuidottei hatfuozatban foeadtdk e].

A Magyarok VII. Vilagkongresszusfnak
nyilatkozata a magyar nep tinrendelkezesi
jogarol
A MagAarok VII. Vild,gkangresseusa o 'll?GgAarsdg sorsd4,rt dreett felelfissdgdbdl addddan, iddseerti 6s eladdzltcitcttlan ldpdskdnt felueti ds keed,emdnyeei a MAGYAR KERDE S megotddsdt.
A Kirpttt-medenceben

6shonos

mawar nemzetunk, sulyos, a t6rsadalmi elet minden teruletet ffifogoszellemi, erkolcsi v6rlsagban van.
E,zt a v6ls6got m6lyitik a Magyarorszagon uralkodo mai aldatlan alIapotok 6s a Kfupttt-medenc6ben
szltszag gat ott s a gb zfr , m 6s o dran gu
dllampolgdrkent elo nemzett6rsaink kilatastalan helyzete, akiket 18
ewel Eur6pa megujuldsa ut6n meg
mindig diszkrimin6cio srilyt, egyre
inkabb kit6ve a szomszedos tillamok agress ziv nacionalizmus6nak.
Sem a magyat tfilam, sem az E'ur6pai Uni6 r6sz6r6l nem tapasztalhato olyan torekv6s, amely rem6nyt
nyujtana ennek a tfio kerd6snek a
megoldds6ra. A sorozatosan elmuIasztott tort6nelmi pillanatok es lehetosegek tanulsdga arra int, hogy
nincs mire tov6bb v6rni. Halad6ktalanul meg keII tenni a szuks6ges
Iepeseket ezen allapotok felszdmolasixa.
A Maryar K6rdes megoldds6nak
alapveto eszkoze, a szabads6g es
eryenl6seg elv6re epulo onrendelkez6s, amely minden n6p term6szetes es elidegenfthetetlen joga.
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Kovetel6seink:

magyar nemzetr kozdssegek ir6nt.
Felszolitjuk a budapesti parlamentet, a korm6.nyt 6s valamenynyi politikai er6t, hogy vallaljak fel

jelen nyilatkozatunkban foglaltak

o fi magyar nep

h.r.'*1a"tii cz:eonrendelkezes: :g:n;,':: rogziteni keII a magyar al"kcil:ta::''!al. es
uj nemzetstrateg:al s:-i H:,:,-goznt
onrendelkezesi j oga.i:ai: :r,-en:,'esi-

megval6sitasat.
Hivjuk az eglzhdzakat,

tesere.

segitsek a Vilagkongresszus kezdemenye z6s6t.

tott

. Az onrendelxezesl:cg en,-en)'e-

sesitesenek legt'otib esz'*oze a nep-

akaratot

l<imut a:

o

nep szavazas.

Elv6rjuk, hogr- a ]Iag!'ar Kormdny
adjon meg mincien iehetseges tamogatast a nep sza\,-azasok lebonyolit 6sithoz. es az onrendelkezesi
jog ervenyesitese nez nelkulozhetetlen feltetelek rne gt eremtesehez.
Kepviselje a kini,rlatkoztatott nepakaratot minden il-let ekes forum es
kiemelten az Eg1'esult Nemzetek
Szervezete elott.
o fi minden nepet megilleto 6nrendelkezesi j og j egyeben zaiLo
magyar onrendelke z6s folyamatil'
ban vallaljon, alkotm6nyos alaPon,
vedohatalmi st6tust a Ktxpftt-medencei elszakitott teruleteken 610

erdekkepviseleti

civil-

es

szervezeteket,

kozeleti szemelyis6geket, kerve toluk, hogy befoly6sukat latba vetve

Felhivunk minden magyar em-

bert, hogy leg;zen t6rsunk ebben
a kuzdelemben, es felelem nelkul,
eltokelten harcoljon a minden szabad nepet megillet6 dnrendelkezes
jogdert.
Vdgul felkerjik az irott es elektronikus sajto kepviseloit, hogy a
Mag}zarok VII. Vilagkongresszusa
6ltal kib o c s ffi ott nyilatkozat ismertetesevel segitsen a nemzetkozi
kozv1lemeny figyelmet felhivni a
maryar nep mindming nem teljesult alapveto jogfxa.
Kelt Budapesten,
2008 crugusztus 20-an

A Maggarok VII
Vilagkongress?usa
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ilatk o zat mell4kletek 6nt

Kirpitt-medencei magyarkent
olunk Eur6pa nemzetethez.
Imm6r kilencven 6ve keII a mai

MagSzarorczag

hatdrain kivilI

nemzett6rsainknak

F$f"g*$#s-

szerz6desek diktatumok voltak, a

Kinyujtott lr6zzel
A

* -fl*#e

eL6

szAmtalan

tgazsagtalans6rgot elviselniuk. A
trlanoni majd p6rizsi bekeszerzo'
des eredmenyekent a maryar nep
rnintery eryharmada, ffisgkerdezese es beleeWe?:ese nelkul. idegen
dlamCakutratok fennhatosaga ale
ken"rtrt Az ezt nte galap ozo b e}<e -

hozzdjuk kapcsol6do kisebbsegrredelmi eryezm6nyek a ryakorlatban
nem tudt6k biztositani a magyar
nemzetis6gu polg6rok szamflra az
oket megill eto j o gokat.
Ma mar Kelet - Kozep -EuroPdb an
a tortenelmi 6ltamalkoto haryom6'
nyokkal rendelkezo nepek koztil

egyedul a magyar az, amely kenYtelen iriselni a huszadik szazad, elejen
ra eroltetett melt anytalan es sulyos

sorsot.

zett az ido, hogy e
an tgazsdgtalan helyze-

Eierl<e

ni,"ilvanvalo

tet megvaltoztassuk, hiszen a nem-

zetkozi jog lehet6v6 teszi a nepek
onrendelkezeset. Mig az 6sztek, Iettek, litv6rnok, szlov6nek, horvftok,
bosnyAkok, montenegr6iak, koszov6i alb6nok e jog alapjan szabads6got es fuggetlenseget nyertek, a
magyarok id6ig m6g auton6mtdhoz
sem

jutottak.

A kontinens nem lett a

,,sza-

badsdg, jog 6s biztonsdg" terulete,
mivel az Eur6pai Unio a mai napig
nem biztositotta az ehhez szukseges felteteleket sern a kollektiv jo-

gok, sem az onrendelkezesi jogok
tekinteteben.
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Europa bekej et es bizt onsagat
nem lehet hosszu t6von garantaini egy nep alapveto jogdnak meg:von6sdval, ez6rt a Maryarok \-lVil6gkongresszusa ugy hat erc: hogy a k6rd6s rendezlsere t-.-- -:lkozatot bocs6t ki, es ke zct=r-r-.::-:":::
a Kixpat-medencei rn a. {,' ;.1" s 'g : . kes egyutteleset es t::: ;:r:::alasat
biztosito onrenders.r:s- ;- g teijes
koru 6s haladelct a- a.: i- e.',-re allfie.

s6t.

:...: l:-d.asra Peldat kinai
"f:,:'.-:S-- Cossiga volt olasz tLl: s es beluryminiszter, aki
.:.:"":- ,
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z szen6tus ele terjesztett be, j',-an1'aban n6psz avazdst kdvetel
Del-Tirolban,,,mert az onrendelkezesi jogot nem szabad megvonni a
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del-tiroli n6pt6l sem".
Ilyen korulm6nyek kozott szo'
litjuk meg a szlovak, az ukran, a
rom6n, a szerb, a horv6t, a szloven
6s az osztr6k nemzet fiait es kor-

manl'aIt: KOZOS A SORSUI{K
Jovojuk-jovonk csak akkor Ies;
boldog es sikerekben gazdag,

hra

kotcsonos bizalmon alapulo, eryen-

rangri partnerk6nt tudnak velunk
eg;rutt elni.
Elkotelezetts6gunk er6s, hiszszuk, hogy torekveseinket siker korottazza, es a szomszedunkban 610
nemzetekhez hasonl6an sorsukrol
hamarosan sajat magunk rendelkezhetunk.
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A N a ilatk a aat melldkletek 6nt
Azonrendelkez6sjoga-mintter- hanem err6l a jogr6l le sem lehet kal val6 fenyeget6ssel, vary annak
m6szetes jog - minden m6s szabad- mondani. Minden szerz6d6s, amely aJkaJmazisixaJ, vagy az ENSZ
AlapokmSny6ban leirt nemzetkozi
s6giognak az alapja.Ezt szttmtatan megszegi ezt a jogot - semmis.
jogalapelveinekmegszeg6s6veljott
ENSZ-, Eur6pa tandcsi 6s EBEEhattrozat is meger6siti. Az onren- A K6rp6t-medencei magyars6g l6tre'
delkez6sijogirott nemzetkozi joggit helyzete tobb okb6l nemcsak igaz- A Karp6t-medencei maryars6g
annak az ir6nymutat6 ENSZ-haakkor v6lt, amikor 19??-ben hataly- s6gtalan, de jogtalan is:
tdtozatnak is megfelel, amely kiba l6pett az ENSZ Kozgyril6se 6ltal
r Mindenutt, ahol n6psza- mondja,horym6rvad6atort6nelmi
elfogadott Polgari 6s Potiti,kai Jo-
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rij hatdrokat hriztak, osszetartozds, a tdrt6nelmi 6s kula Gae4asdg| Szocidtis is l(y.ttu- megs6rtelt6kaz alapvet6 onrendel- tur6lis erys6g 6s fo$onoss6g'
Az onrendelkez6si jog a n6p akardlis Jogok EgAezsdgokmdnEa. kez6si jogot. (Az USA emiatt nem
gok
Nemzetkdzi EggezsdgokmdnAa vaz6s n6lkul
-6s
Ezen okm6nyok els6 cikkelye iry
sz6l:,,Mind,enndpnek jogauan az
onrend,etkez1sre. E jog drtelm€ben
a ndpek szabadon hatdrozzd.k meg
po1ilttai rendszerilket, ds szabadon

s
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a Trianoni szerz6d6st.) rat6n alapul.
ApactasuntseruandaeWe A n6p akatatdt hivatalos vary
sem alkalmazhat6, merl tfugyalil- bels6 n6pszavaz6ssal meg kell 5lla-

ratiflk6lta

.

sok hi6nya miatt nem szerz6d6sr6l, pitani 6s ki kell nyilv6nitani.
B6rmi leryen is a szavazits eredhanem dikt6tumr6l van sz6.

tdrsadatmi o A nemzetkozi szerz6d6sek m6nye, az a megl6v6 eryensflyt
iskutturd.Iisfejt6d6sii.ket." jogair6l 1969. m6jus 23-dn B6csben nemvesz6lyeztetheti,mivelminden
Ez a jog kotelez6 jellegU - jzs alSirt Nemzetkozi F,ryezmlny 52. szomsz6dos orsz6g vary m6Lr EUcogens - ami azt jelenti, hogy ezt cikkelye kimondja, hory minden tagdLllam, vary csatlakozni sz6nd6a jogot nem csak be kell tartani, szerz6d6s semmis, amely er6szak- kozit.az eur6paikozdssdghez.
biztositjdk gazdasdgi,
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