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az új mag
gyar alaptörvényről
A Nyugatt-európai Országos
O
Magyar Szzervezetek
k Szövetsé
ége (NYEO
OMSZSZ) üdvözli a
2011. áprrilis 25-én Schmitt Pá
ál magyar államelnö
ök által aláírt Alapokm
mányt és ezzel
e
kap-csolatosan megállap
pítja, hogy
 a magyyar nemzett szuverén joga az újj alkotmány megalkotása.
Szüksége
esnek tartja
a
 az 194
49-es szovj
vjet típusú alkotmányy hatályon kívül hely
yezését, am
melyet 198
89-ben át-menetileg a dem
mokratikus követelmé
ényekhez igazítottak, ellenbenn a rendszerváltozáss
óta elengedhetetllen volt új Alaptörvén
A
ny megalko
otása.
Megállapíítja, hogy
 az új a
alkotmányt az ország
ggyűlés ké
étharmados
s többségg
gel elfogaddta, és a lakosságott
konzulttatív módo
on bevontá
ák megalko
otásába. Ez
E 1990 ótta először a tavalyi parlamenti
p
i
választtások eredményekén
nt vált lehettővé.
 az alap
ptörvény a pluralisztiikus demo
okrácia ala
apelvein rögzíti az em
mberi alap
pjogokat, a
nemzetti kisebbsé
égek az orrszág állam
malkotó tén
nyezőikéntt való elism
merését, valamint azz
államad
dóság, a te
ermészet és
é az orszá
ág erőforrá
ásainak fele
elős kezeléését.
 az alap
ptörvényt áthatja
á
a magyar
m
mú
últra utaló közös eurrópai szelleem és az Európávall
szembe
eni elkötele
ezettség.
 az euró
ópai értéke
ekkel összh
hangban fo
ontosnak tartja
t
a hag
gyományoss értékek, az önazo-nosításst erősítő je
elképek és
s eseményyek bevoná
ását a sok-kultúrás E urópában, elismerve
e
más va
allások és világnézete
v
ek jogosulttságát.
 az alap
ptörvény deklarálja,
d
hogy Mag
gyarország
g minden néppel éss állammal békében
n
akar élni.
9-es alkotm
mány helye
ettesítése egy fontos
s szimbolik
kus eseménny, mely véglegesen
n
 az 1949
leszám
mol a 20. szzázad totalitárius tévú
útjaival és az ország idegenuraalmával.
Éppen ezért
 a NYEOMSZSZ elítéli azo
on egyolda
alú és ross
szindulatú megnyilváánulásokatt, amelyekk
kétségb
be vonják a magyar nemzet éss választottt képviselő
őinek dem
mokratikus irányultsá-gát és e
elkötelezetttségét.
 a sajtósszabadság
g és az em
mberi jogokkkal szemb
beni felelősség értelm
mében elv
várja, hogyy
Magyarországgall kapcsolatosan kizá
árólag a té
ények figye
elembevéteelével informatív, de
e
pártatla
an és ideollógiamente
es tudósítá
ások kerülje
enek köztu
udatba.
Az európa
ai integráció ügyét cs
sakis a köllcsönös biz
zalom, ősz
zinte párbeeszéd és egyetértése
re való törrekvés gya
akorlati alkalmazásávval lehet sz
zolgálni.
A NYEOM
MSZSZ Eln
nöksége
Tájék
koztatás / Inform
mationen: http:///www.nyeomszs
sz.org
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