Az SZNT európai polgári kezdeményezésének támogatására
kérte Szilágyi Zsolt a nyugat-európai magyar szervezetek
vezetőit
2019. 5. 13.

Május 11-én került sor a Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének
budapesti ülésére, melyen jelen volt és felszólalt Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar
Néppárt Kül- és nemzetpolitikai kabinetjének vezetője is.

Szilágyi köszönetet mondott Deák Ernőnek, az Ausztriai Magyarok Szövetségének vezetőjének a
meghívásért, majd beszédében megidézte a nemrégiben elhunyt Hámos László, a Magyar Emberi
Jogok Alapítvány (Hungarian Human Rights Foundation, HHRF) elnökének személyét. „Hámos László
élete jó példája annak, hogy az anyaországtól távol, de a nemzet szolgálatának kötelékében
maradva eredményes munkát lehet végezni. Tevékenysége már 1989 előtt is megmutatta hatását,
hiszen jó kapcsolatai voltak az amerikai döntéshozókkal, így figyelmüket a rendszerváltás előtt és
után is képes volt az erdélyi magyarság helyzetére irányítani” – mondta a Néppárt politikusa, majd
hozzátette: a nemrégiben elhunyt Polónyi Géza fiatal kora ellenére szintén elkötelezett volt a
határon túli magyarság sorsa iránt, megbecsült és szeretett diplomata volt, távoztával pedig
pótolhatatlan űrt hagyott maga után.
A tanácskozást levezető Szili Katalin miniszterelnöki megbízott kérdésére Szilágyi Zsolt elmondta:

egy olyan Európa megteremtése a cél, mely tiszteli identitásunkat. „Keresztény, a nemzet sorsa
iránt elkötelezett, autonomista és antikommunista közösség vagyunk. Ezek összessége kész
politikai programot alkot, s szívből reméljük, hogy azokkal az európai politikusokkal együtt, akik
nem a globalizáció által okozott feloldódást, hanem az európai nemzeti és keresztény kultúrák által
meghatározott európai identitást támogatják, meg tudjuk változtatni az Európai Unió szerkezetét.
Ennek jegyében folyt aláírásgyűjtés a Minority SafePack kapcsán, mely példás magyar összefogást
eredményezett, most pedig azt kérjük a nyugat-európai szervezetektől, hogy a Székely Nemzeti
Tanács által indított, a nemzeti régiókról szóló aláírásgyűjtést is támogassák” – jelentette ki a
néppárti politikus. „Az Európai Szabad Szövetség március kongresszusán megszereztük az
autonomistákat és regionalistákat tömörítő alakulat támogatását, s reméljük, hogy az elmúlt
hétvégén Makfalván elindított aláírásgyűjtés is sikeres lesz. Azért is fontos, hogy az SZNT
kezdeményezése célba érjen, mert az konkrétumokról, pénzről és területről szól, s
következményeként az EU nem diszkriminálhatja majd a nemzeti régiókban lakó közösségeket. Arra
buzdítom tehát a nyugat-európai magyar szervezeteket, hogy éljenek a politikai aktivizmus
lehetőségeivel, s keressék meg azokat a fontos döntéshozókat, akik hozzánk hasonlóan
gondolkodnak, és segítséget nyújthatnak kezdeményezésünk sikerre vitelében” – mondta Szilágyi
Zsolt. Felszólalása végén a politikus hangsúlyozta: hasznosítani kell a magyar-magyar
szolidaritásban rejlő erőt, és segíteni kell a nehéz helyzetbe került, határon túli magyarokat, így
például a kárpátaljai magyar közösséget, mely hatalmas geopolitikai érdekek szorításában próbál
túlélni.
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