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2014. március 10. 
Tárgy: Kérdések az országgyűlési választásokhoz 

Tisztelt Pártelnök Úr/Asszony! 

A 20. század tragikus eseménysora következményeként a magyar nemzet végzetesen sok darab-
ra szakadt. A második világháború után kiépülő kommunista diktatúra megsokszorozta az amúgy 
is létező magyar emigráció létszámát, melynek tagjai az otthoni rab nemzet szószólójaként kíván-
tak tevékenykedni. Ezért az akkori hivatalos Magyarország természetesen árulónak, ügynöknek 
bélyegezte meg őket. 

A rendszerváltással megváltozott a helyzet: Az emigrációból nyugati szórvány, latin szóval diasz-
póra lett, mely 1990 után immár nem egy diktatúrával szemben álló közösség, hanem a demokrá-
ciát építő, az anyaországot és a Kárpát-medencei magyarságot támogató és segítő nemzetrész. A 
munkaerő szabad áramlásának bevezetése óta sok magyar egyén és család „próbál szerencsét” 
valamelyik nyugat-európai országban. A magyar diaszpóra ezért ismét átalakulóban van. 

A nyugati magyarság a rendszerváltás óta is sokszor falakba ütközött: Tagjai hivatalosan már nem 
voltak disszidensek, az idegenkedés és értetlenkedés megmaradt, a helyzetünkről szóló diskurzus 
elmaradt. Úgy érezzük azonban, hogy az elmúlt években a diaszpóra statusa megváltozott, meg-
becsülése növekedett. Különböző kormányzati programok, mint pl. a Magyar Diaszpóra Tanács 
létrehozása is ebbe az irányba mutat. 

Mivel 2014. április 6-án immár minden magyar állampolgárnak lesz lehetősége kinyilvánítani aka-
ratát az országgyűlési választások során, mi, a diaszpóra magyar szervezetei érdeklődéssel fordu-
lunk Önhöz azokkal a kérdésekkel, melyek megválaszolásával tisztább képet kaphatunk pártjuk 
programjának a mi életünket is befolyásoló területeiről. 

A következő kérdésekhez kérjük szíves válaszát az Ön ill. pártja nevében.  

1. Évtizedes tapasztalataink alapján a szórványközösség megtartó ereje a következő három pillé-
ren nyugszik: (1) egyház, (2) közösséget teremtő, nyújtó szervezet/egyesület és (3) család. 
Önök milyen módon támogatnák ezeket, a diaszpóra magyarságának megmaradása, erősítése 
érdekében? 

2. Milyen elképzelésekkel, programokkal kívánnak ahhoz hozzájárulni, hogy a nyugaton született 
ill. felnövő gyerekek és fiatalok erős szálakkal kötődjenek a magyar nemzethez és annak érté-
kes tagjaivá váljanak? 

3. Milyen programokkal, lehetőségekkel segítenék a külföldön élő és dolgozó magyar egyének és 
családok hazatérését? 

A kapott válaszokat még a választások előtt tagszervezeteinknek, tagságunknak tájékoztatás cél-
jából megküldjük. 
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Reméljük, a választási kampány keretében meghallják a távolról érkező hangot, válaszukkal segí-
tenek bennünket a döntésben. Örülnénk, ha a nyugati diaszpórával kapcsolatban minél szélesebb, 
össznemzeti konszenzus alakulna ki. 
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