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A külhoni magyar érdekképviseleti szervezeteket tömörít? Kárpát-medencei Magyar
Autonómiatanács képvisel?i 2017. április 25-26-án Brüsszelben kihelyezett ülést
tartottak.

A KMAT elnökének, T?kés Lászlónak a meghívására, az Európai Néppárt (EPP) magyar
delegációjának vendégeként, tizenhét tagú küldöttség érkezett Brüsszelbe, Ausztria, Szlovákia,
Ukrajna, Románia, Szlovákia, Szerbia, Szlovénia, Horvátország magyar szervezeteinek és
pártjainak képviseletében. Ahogyan az a Kárpát-medencében tartott ülések esetében is
történik, meghívást kapott Szili Katalin, Magyarország miniszterelnökének autonómiaügyi
megbízottja, valamint a testület szakért?i is, Csóti György, a Kisebbségi Jogvéd? Bizottság
igazgatója, Bed? Árpád jelenlegi, valamint Mécs László volt KMAT-titkár.

T?kés László EP-képvisel?, a KMAT alapító elnöke köszönt?jében emlékeztetett arra, hogy
legutóbb öt évvel ezel?tt jöttek a KMAT keretében a határon túli szervezetek vezet?i
Brüsszelbe, azóta pedig nem sokat változott a helyzet, sem az európai intézmények nem lettek
érzékenyebbek ügyünk iránt, de az utódállamokban sem sokat javultak az autonómia esélyei.
Kedvez? fejlemény viszont, hogy az európai parlament új elnöke, Antonio Tajani egy
kisebbségekkel foglalkozó tanácsadót nevezett ki, akivel a határon túli magyar képvisel?knek
már alkalmuk nyílt találkozni. A hagyományos kisebbségpolitikát ki kell szélesíteni az
autonómiapolitika irányába – mondotta. A párbeszéd és az összefogás fontosságát
hangsúlyozva ugyanakkor hozzátette: az autonómia ügyében csakis akkor lehet el?relépni,
hogyha a magyar szervezetek határozottan felvállalják annak képviseletét, és hogyha az
önrendelkezés lesz politikájuk „közös nevez?je”.

A kihelyezett ülés els? részében áttekintették az általuk képviselt közösségek helyzetét, majd
arról egyeztettek, hogy az európai parlamentben jelen lév?, a határon túli közösségek
érdekeiért küzd? képvisel?k miként tudják képviselni az autonómia ügyét az ?shonos nemzeti
közösségek gondjai iránt érzéketlen uniós intézményrendszerben. Bocskor Andrea kárpátaljai
képvisel? arra hívta fel a figyelmet, hogy az ottani magyarok az orosz helyzet foglyai, ugyanis az
ukrán politika az autonómia puszta említését sem t?ri, a hatóságok pedig kifejezetten
ellenségesen viszonyulnak mind a kett?s állampolgárság iránt, mind az autonómiát képvisel?
politikusokkal szemben. Deli Andor vajdasági képvisel? azt hangsúlyozta, hogy Brüsszel
„barátságtalan” viszonyulása ellenére a kényelmetlen témákat is fel kell vállalni. Csáky
Pál felvidéki képvisel? viszont arra hívta fel a figyelmet, hogy a petíciós bizottság konkrét
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esetekben
nyomásgyakorló
vagy
éppenséggel
helyzetmegoldó
eszköze
lehet
ügyeinknek. Sógor Csaba erdélyi képvisel? pedig a Minority SafePack európai polgári
kezdeményezés fontosságára hívta fel a figyelmet a közelg? aláírásgy?jtés vonatkozásában.

Az ülésre vendégként meghívást kapott Herbert Dorfmann néppárti EP-képvisel? is, aki az
1972-t?l autonóm státussal rendelkez? észak-olaszországi tartományt, Dél-Tirolt képviseli az
európai parlamentben. Beszámolójában a dinamikusan fejl?d? Dél-Tirolt mutatta be, kiemelve,
hogy az egyre több országos feladatkört ellátó autonóm régiónak immár nagyon er?s gazdasági
önállósága van, adójuk 90 %-a helyben marad, ez tette lehet?vé, hogy a negyven évvel ezel?tt
nagyon szegény térség az autonómia m?ködtetésével Olaszország leggazdagabb
tartományává váljék. A migránsválság amúgy már náluk is komoly kérdés, a mintegy ötvenezer
bevándorlónak ugyanis nyilatkoznia kell, hogy a német, olasz vagy a ladin közösséghez
tartozónak vallja-e magát, ez pedig, úgy t?nik, szinte megoldhatatlan problémákat gerjeszt.
Kérdésre válaszolva a képvisel? azt mondta, hogy az uniós tagság nem oldotta meg az
évtizedes kisebbségi gondokat, éppen ezért a csatlakozás el?tt álló államok esetében a
koppenhágai kritériumok tiszteletben tartását hangsúlyosabban kell követelni.

Kihelyezett ülésük második részében a KMAT képvisel?i áttekintették a szervezet által elvégzett
2016-os állapotfelmérés eredményeit, és megállapodtak abban, hogy 2017-ben is folytatják a
monitoring-tevékenységet, valamint abban is, hogy az autonómia megvalósításának esélyeit
növelend? szorosabbra f?zik az együttm?ködést a brüsszeli magyar képviselettel.

A KMAT szervezésében ?sszel az önrendelkezéssel és az autonómia esélyeivel foglalkozó,
reprezentatív konferenciára kerül sor, amelynek szervezéséhez máris hozzákezdtek.
(A kétnapos ülés záróközleménye a Dokumentumok rovatban található)
tokeslaszlo.eu
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