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A Magyar Köztársaság Országgy űlésének politikai nyilatkozat a
Az Ukrajnában tapasztalható, a magyar kisebbséget érint ően aggodalomra okot ad ó

kisebbségpolitikai eseményekkel kapcsolatba n

A Magyar Köztársaság Országgyű lése
a nemzetek békés egymás mellett élésének szellemében,

- a közös közép-kelet-európai történelem és jöv ő szempontjait figyelembe véve ,
- abban a meggyőződésben, hogy a közép-európai térség stabilitásának egyik

legfontosabb fundamentuma az emberi és kisebbségi jogok biztosítása ,
- az Európa Tanács alapértékei és az Európai Unió bővítése iránti elkötelezettségtől

vezettetve ,
a kétoldalú kapcsolatokban jelentkező vitás kérdések párbeszéd útján történő
rendezésének elősegítése céljával ,
tekintettel arra, hogy a kisebbségi kérdések méltányos rendezése a demokratikus
állami működés alapvető feltétele

a következő nyilatkozatot teszi :

1. Az Országgyűlés úgy értékeli, hogy Ukrajnában, az etnikailag vegyes lakosság ú
területeken kisebbségellenes hangulatot keltő események, valamint az ukrán médiában
— többek között a közszolgálati orgánumokban — egyre sűrűbben felbukkanó
kisebbségellenes megnyilvánulások az országban élő , különböző nemzetiségű
közösségek kapcsolatainak megromlását idézhetik elő .

2. Az Országgyűlés problémának látja, hogy a kisebbségek anyanyelven történ ő
oktatáshoz való jogát, többek között a magyar nyelvű kisebbségét is, az ukrán
végrehajtó hatalom egyre nagyobb mértékben korlátozza .

3. A kisebbségi nyelvű érettségi, valamint egyetemi felvételi vizsga megszüntetése, a
kisebbségek nyelvén való tankönyvkiadásnak, illetve az iskolák ilyen tankönyvekkel
való ellátásának adminisztratív akadályozása, továbbá a magyar nyelvű egyház i
iskolák állami támogatásának megszüntetése a kisebbségi, így a magyar tannyelv ű
oktatási intézményrendszer ellehetetlenülését eredményezi . A kisebbségi jogok ilyen
megszorítása annak ellenére történik, hogy az ukrán Alkotmány, valamint a magyar-
ukrán alapszerződés egyértelműen garantálja a nemzeti kisebbségek identitásána k
kölcsönös védelmét és az ehhez szükséges feltételek biztosítását .

4. A kisebbségi jogok alkalmazása és a kisebbségek véleménynyilvánításának
figyelembe vétele a demokratikus államberendezkedés elidegeníthetetlen része . Úgy
gondoljuk, hogy az ukrán államnak is érdeke, hogy a kisebbségi jogo k
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érvényesülésének hiányosságai ne kérd őjelezzék meg Ukrajna helyét az európai
demokráciák közösségében. A szomszédos országok, így többek között Ukrajna
európai integrációja iránti elkötelezettségtől vezettetve az Országgyűlés reményét
fejezi ki, hogy a jövőben az ukrán kormány kisebbségpolitikája az elmúlt id őszakban
keletkezett kisebbségjogi problémák megszüntetésére fog irányulni .

5. Tekintettel arra, hogy az Ukrajnában él ő magyarság képviselő i több ízben is felhívták
a figyelmet az őket érő diszkriminatív intézkedésekre, valamint Magyarország magas
szinten többször sikertelenül figyelmeztetett a kisebbségi jogok érvényesítése teré n
jelentkező megszorítások kedvezőtlen hatásaira, az Országgy ű lés kinyilvánítja, hogy
kész intenzív párbeszéd keretében az ukrán féllel közösen áttekinteni a fent jelzet t
problémákat és azok megoldási lehetőségeit .

6. Az Országgyűlés ezúton is biztosítja Ukrajnát Magyarország elkötelezettségéről
Ukrajna szuverenitása, területi integritása és bels ő stabilitása, valamint a kétoldal ú
együttműködés és párbeszéd meger ősítése iránt .

Budapest, 2009 . december „ ,, .
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Kovács Kálmán
(SZDSZ)

Kozma József
(MSZP)

Németh Zsolt
(Fidesz)
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Katona Béla elnök úrna k
az Országgyűlés elnöke
részére

Képviselői önálló indítvány

Tisztelt Elnök Úr !

Mellékelten – a Házszabály 85 . § (2) bekezdése, valamint 88 . § (2) bekezdése
alapján – benyújtjuk „A Magyar Köztársaság Országgyűlésének politikai
nyilatkozata az Ukrajnában tapasztalható, magyar kisebbséget érint ő
aggodalomra okot adó kisebbségpolitikai eseményekkel kapcsolatban” címme l
megfogalmazott politikai nyilatkozat-tervezetet .

A javaslat elfogadásához a Házszabály 88 . § (1) bekezdése alapján a jelenlévő
országgyűlési képvisel ők kétharmadának szavazata szükséges .

Budapest, 2009. november 23 .

Kovács Kálmán
(SZDSZ)
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