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Aggodalommal követjük a magyarországi gazdasági, politikai és erkölcsi válságot. Úgy véljük, a
rendszerváltást követően a legnehezebb óráit és napjait éli az ország.
Aggodalommal tölt el bennünket az óriási államháztartási hiány, az ország gazdasági mutatóinak a
hanyatlása, a nemzeti valuta folyamatos gyengülése és hogy mindezek következtében rendkívüli
módon romlott a magyar államháztartás és gazdaság nemzetközi megítélése.
A 2006. szeptember 17-én nyilvánosságra került miniszterelnöki beszéd egyértelművé tette, hogy
az áprilisi választások sikere a választók és a közvélemény félrevezetésével jött létre. Vallomásával, miszerint „hazudtunk reggel, este és éjjel”, a miniszterelnök elvesztette szavahihetőségét.
Nekünk Nyugat-Európában élő magyaroknak szembesülnünk kell azzal a nemzetközi felismeréssel, hogy Magyarország országjelentései és konvergencia tervei az Európai Unió felé sorozatosan
hamisak voltak és annak félrevezetésére szolgáltak. Ezt döbbenettel és megszégyenítve vesszük
tudomásul. A nyugat-európai politikai közéletben az ilyenfajta hozzáállás és viselkedés elfogadhatatlan és komoly következményekkel jár.
Még súlyosabban esik latba az a tény, hogy a vallomás szerint „négy esztendeje nem csináltunk
semmit”. Elmaradtak az esedékes reformok, melyek az országot és a nemzetet előrevihették volna. Most viszont higgyünk abban, hogy ezentúl nem lesz hazugság, csak nyíltság, és eljött a nemzeti konszenzus ideje?
Aggodalommal tölt el bennünket az a tény is, hogy az évek óta tapasztalható hazug politika következtében mélyponton vannak a magyar-magyar kapcsolatok is. A határon túli magyarok szembeállítása a magyarországi magyarsággal, a kapcsolattartó intézmények és fórumok leépítése, a központosított „egykézi” vezérlésre való törekvés a nemzet további szétdarabolását eredményezheti
akkor, amikor az országnak és a nemzetnek talán soha nem látott összefogásra lenne szüksége.
A magyar alkotmány sajátossága, hogy kormányválságot alkotmányos úton gyakorlatilag csak a
kormányt adó parlamenti többség kezelheti. Ezért úgy ítéljük meg, hogy Magyarország, a magyar
nemzet és nem utolsósorban a parlamenti demokrácia szavahihetősége érdekében, élve az alkotmányban rögzített jogaikkal és kötelezettségükkel a kormánypárti képviselők vonják meg bizalmukat a miniszterelnöktől.
Félő, hogy a történtek üzenete: „a cél szentesíti az eszközt”. Ezért olyan súlyos a kialakult helyzet,
hiszen erkölcsi megtisztulás nélkül az országnak és nemzetnek lehetetlen kiemelkedni és úrrá lenni a jelenlegi gazdasági és politikai válságon.
Szeretnénk hinni, hogy a magyar politikai élet képviselői pártállástól függetlenül komolyan veszik
aggodalmunkat és állásfoglalásunkat.
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