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Tisztelt önök Asszony!

YGKs lübratala

lroményszám : Y-1

Érkezett: 2005 MÁRC 16.

iOseli kérdés

„Meddig nézi el a magyar állam, kegy a lettországi magyarok hontalanként kell éljék
életüket" címmel a Házszabály 91 _ §-a alapján kérdést kfvánük benyújtani Somogyi Ferenc
külügyminiszterhez.

Tiszteit Miniszter úr!

A magyar állampolgárságröl szótó törvény módosítására nyújtottam ne törvényjavaslatot .
Ennek colja az, hogy Magyarország határain kívül 616, magukat magyar nemzetíscgűnek vallaó
szemi lyck g_yorsitett eljárásban szerezhessek meg magyar dllampolgársAgukat .

E kezdet-nén.yezésrcil a Határon Tüli Magyarok ilivatal.a kordapján, található határon füli
magyar szervezeteket levélben órtesitettem, melyhez csatoltam a benyGjtott törvényjavaslatom
szövegét is .

Ma reggel egy megdí3bbcnt6 4s szívhez szö16 levelet kaptam a Lettországi Magyarok
"BALATON" Társaságától . Levelükkel most reagáltak az általam számukra is eljuttatott
állampolgársági törvény m6dosit6sát célzó javaslatomra, és feltárt .k leg%jc bb problém jukat.
A levél önmagádra beszel, melynek m6sol.a.tát szükség eseten (5 nhöz is eljuttatom . Azonban
)6nyegét ősszeroglalva az olvasható ki belőle, miszerint nemhogy magya.rors;,dgi lakhely
biziny4ban magyar állampolgárok nem lehetnek, hanem. közülük. 200 f3 hontalan státuszfa,
azaz lett áilampolgdrsdggal sem rendelkezik, ennek minden rendkívüli hátrányával .

A leveliik mellékleteiből kiderül, hogy megpróbálták lehetetlen helyzetükre fellaíviii a írtagyar
hatóságok és politika figyelmét, ám a válasz nem a gondjuk megoldását jelentette, hanem azt
ecsetelte, hogy miért nem lehet segíteni . Még ahhoz is a szomszédos országba kell utazniuk,
hogy érdemben elindíthassak vízumkéreimeiket_

Ncm rdszletczem tovább a nagyrészt Kárpátatjdról Lettországba áttelepííl.t magyar ki zösség
e n-iberileg elfogadhatatlan helyzetét, hiszen ezek Ön ¢lőtt is ismertek kell, hogy legyenek . Az
Ű sorsuk hÁrom r]lapvctŐ kérdést vet fül bennem, melyekre kérem szíves válaszát .
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.1 . Nem gondolja-e úgy, hogy a lettországi magyarok helyzete is arra szólítja fel a igaagyar
Országgyűlést, htygy laa]adéktalanul, magyarországi lakhely előírása nélkül, és minden
más lelaets :ges eszköz segítségút hívásával megkönnyitsc a határon túli imagyárak
visszahonosítását, illetve honosítását?

2_ i ettorszdg belügyeibe vaIG beavatkozás nélkül Ön szerint megtett-e mindent a magyar
állam, bögy a rnagyar nyelvhez, kultürához ds az anyaországi gyökerekhez ilyen
körülmények között is ragaszkodó zajagyarok érdekeit a végsőkig képviselve őket ekéi
lépcsőként lett állampolgársághoz segítse?

3_ Kérem, tájékoztasson arról, hagy az Európai Unió, melynek Lettország is teljes _jogú
tagja, ismerik a lettországi magyarok áldatlan helyzetét ; ha nein, akkor hogyan kerülte
ez el. figyelmét a csatlakozási tárgyalások során; ha igen, akkor miért nem tesz
semmit?

Péca, 2005 . inárcius 16,

,i>rbmi Attila
fUggetlen országgyW6si képvise]6
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