
A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) nyilatkozata 
 
A szlovák parlament szeptember 20-i ülésén érinthetetlenné nyilvánította a vitatott 
ún. Beneš dekrétumokat. Ezeknek a dekrétumoknak következtében kollektíven 
jogfosztottá váltak magyarok és németek a második világháború után az akkori 
Csehszlovákiában és sokakat elűztek hazájukból. Többek közt 55.000 magyart 
telepítettek akkoriban a mai Szlovákiából Magyarországra és 44.000 magyart 
kényszeríttettek a mai Cseh Köztársaságba való áttelepülésre. 
 
Ebben a döntésben, amely a kormányzó koalíció, főleg a szélsőséges jobboldali 
Szlovák Nemzeti Párt ösztönzésére jött létre, a szlovákiai magyar kisebbséggel 
szembeni tudatos provokációt és annak hátrányos megkülönböztetését látjuk. 
Aggodalommal figyeljük már egy ideje a mostani szlovák kormány magyarellenes 
magatartását (Robert Fico miniszterelnök és partnerei Vladimir Meciar és Jan Slota 
részéről), amely ugyancsak sok szlovák polgár kritikáját vonja maga után. Egyre 
gyakrabban kerül sor kormányzati személyek által tudatosan felvállalt és jól 
kiszámított sértésekre, jogi vétségekre és lebecsülő kijelentésekre. Ügy tűnik, hogy a 
kb. 550.000 fős és Szlovákia összlakosságának 10 százalékát kitevő magyar 
kisebbség ellen folytatott politika a koalíciós pártok legkisebb közös nevezőjét alkotja. 
 
A magyarok számára a Beneš dekrétumokkal kapcsolatosan nem csupán a múlt 
sürgősen szükségessé vált etikai feltárásáról és feldolgozásáról van szó. Ezen felül 
még ma is több ezer olyan magyar él Szlovákiában, akitől vagyonát és birtokát vették 
el és a rendszerváltás ellenére sem kapta vissza. Az újabban hozott döntés 
kifejezetten kizárja a jogi és tulajdonjogi feldolgozást és orvoslást. 
 
A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége elítéli a szlovák parlament 
nyilatkozatát, amely a kollektív bűnösségi elv megerősítését jelenti, a magyar 
kisebbség hátrányos megkülönböztetésével ér fel és a magyar lakosság ezt ily 
módon is érzékeli. Ez az eljárás nem fér bele az európai értékközösségbe, ellentétes 
a közös európai alkotmányért való fáradozásokkal és veszélyezteti a békés 
együttélést Európában. Ebből kifolyólag a Németországi Magyar Szervezetek 
Szövetsége arra kér minden Németországban és Európában jelentős politikai 
felelősséggel bíró személyt, hogy ez ügyben ne térjen napirendre a történtek felett, 
hanem érvényt szerezzen az európai normáknak. 
 


