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AntallJózsef miniszterelnök a Parlamentben ál!rilis 2~-én fog~dta a .ne,:"zeti~é~i szövet~ég~k elnö~e~t.A ,!"eg-
'Iésen részt vett többek között Manherz Karoly cimzetes allamfltkar, a mlnlszterelnok klsebbsegl ta~a~sa-

:.eA megbeszélést követően adták ki a Magyar Köztársaság miniszterelnökének alábbi állásfoglalasat.

A .\1agyar Köztársaság
~1iniszterelnöke

A Magyar Köztársaság Kormánya kiemelt feladatá-
nak tekinti a hazai nemzeti és etnikai kisebbségek
problémáinak az európai normák és elvek szerinti
megoldását. E feladatok teljesítésévei összefüggésben
a kővetkező

állásfoglalást
adom ki.

1. A nemzeti és etnikai kisebbségek problémaköre
az újkori történelem terméke. A XIX. század társadal-
mi·gazdasági folyamatai közepette erősödött meg a
nemzettudat és jöttek létre - egyes nagy monarchiák
kereteit szétfeszítve - újabb európai nemzetállamok.
A folyamatot betetőzte az első világháborút lezáró eu-
rópai békeszerződés-rendszer, amely azonban a politi-
kai országhatárok önkényes meghúzásával - fejlet-
tebb körülmények között - újratermelte a nemzetiségi
~ ctnikai problémákat.

2. A hazai nemzeti és etnikai kisebbségek probléma-
makmegoldása, normatív és intézményes alapokra he-
lyezése, a garanciák kidolgozása előfeltétele európai-
<.águnknak.A megoldás módja és tartalma kihat mind
belpolitikai helyzetünkre mind külkapcsolatainkra.

3.A Magyar Köztársaság a Helsinki Záródokumen-
Ium elveit vallja, nem törekszik a határok erőszakos
nll'g\'áltoztatására, hanem a politikai országhatárok
11~/lelctben tartásával az átjárhatóság megteremtését
1\l/lL'ki célul.

4. A Magyar Köztársaság az asszimilációs politika
bármely fajtáját elvetve érdekelt a nemzeti és etnikai
kisebbségek közösségi tudatának erősödésében, iden-
titásuk fenntartásában, illetőleg abban, hogy szabadon
tartsanak kapcsolatot anyaországaikkal, anyanemze-
teikkel. A kormánynak meggyőződése, hogya kisebb-
ségek helyzete - az általános emberi jogok érvényesü-
lése mellett - a "népcsoport" -jogok biztosításával ren-
dezhető.

5. Az Alkotmány előírásaival és a parlamenti de-
mokrácia rendszerével összhangban meg kell oldani a
kisebbségek parlamenti képviseletét, amit a választójo-
gi törvény módosításával lehet megvalósítani, átme-
netileg nemzetiségi szószólóval (ombudsman).

6. Az érdekelt szervezetek bevonásával mieíóbb el
kell készíteni a nemzeti és etnikai kisebbségekről szóló
törvény javaslatot.
A Magyar Köztársaság Kormánya attól a szándékától
vezérelve, hogy a fenti elveknek megfelelő politikáját a
jövőben is következetesen folytatja, felkéri a nemzeti és
etnikai kisebbségek szervezeteit, hogy képviselőik út-
ján működjenek közre a problémák megoldásában, je-
lentősen hozzájárulva ezzel a belső konszenzus megte-
remtéséhez és külkapcsolataink fejlesztéséhez. Emel-
lett figyelemmel kell lenni a sajátos kisebbségi helyzet-
ből fakadó objektív hátrányok ellensúlyozására, a va-
lós esélyegyenlőséget megteremtő "többlet jogok" biz-
tosítására. ~
Budapest, 1991. április 24. \ ,

nta'l1 József)


