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Az Országgyű lésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdésére hivatkozássa l

megküldöm Dr. Molnár Zsolt képvisel ő úr és Dr. Tóth Bertalan képvisel ő úr „Mit

kívánnak tenni a magyar közösség szimbólum- és anyanyelvhasználatának korlátozása és egyre

gyakrabban fellelhető kisebbségellenes hangulatkeltés ellen Romániában?” című, K/71 .

számú írásbeli kérdésére adott válaszomat .
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Az Országgyűlésrő l szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42. § (8) bekezdésében foglaltak
alapján írásbeli választ igényl ő „Mit kívánnak tenni a magyar közösség szimbólum- és
anyanyelvhasználatának korlátozása és egyre gyakrabban fellelhet ő kisebbségellenes
hangulatkeltés ellen Romániában?” című, K/71 . számú írásbeli kérdésükre - Szijjártó
Péter miniszter úr megbízásából - az alábbi tájékoztatást adom .

A Külgazdasági és Külügyminisztérium kiemelked ően fontosnak tartja a Kárpát -
medencei magyarság boldogulását és megmaradását, ezért mindent megteszün k
annak érdekében, hogy a határainkon túl élő magyarok korlátozások nélkül, szabadon
használhassák anyanyelvüket és szimbólumaikat . A magyar kormány folyamatosan
egyeztet az erdélyi magyar közösség szervezeteivel a szimbólum- é s
anyanyelvhasználat ügyében, és szorosan nyomon követi az azzal kapcsolatos
fejleményeket . Fontos kiemelni, hogy az Európai Nemzetiségek Föderális Uniój a
(FUEN) által kezdeményezett „Minority SafePack - egymillió aláírás a sokszín ű
Európáért” elnevezésű polgári kezdeményezésben is nagy szerepet kap a
szimbólumok és az anyanyelv használatának kérdése . A kezdeményezésben folytatott
aláírásgyűjtés sikerrel zárult . A további eljárásban a FUEN konkrét javaslatokat kívá n
az Európai Bizottság elé terjeszteni a nemzeti-nyelvi kisebbségekhez tartoz ó
személyek védelmét, illetve az unió kulturális és nyelvi sokszínűségének
megerősítését célzó uniós szabályozás javítása érdekében. Ezek kidolgozásában a
Miniszterelnökség valamint a KKM a FUEN segítségére van .
A KKM minden bilaterális és multilaterális fórumon felveti a magyarságot érint ő
problémákat .

Budapest, 2018 . június „ '7-11
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