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A HHRF üzenete (Hungarian Human Right 
Foundation —New York, USA) 

Kedves vajdaságiak, Tisztelt 
Résztvevők, Tisztelt Szervez ő k! 

Örömmel tölt el, hogy Vajdaság népe kiáll az iga-
záért, kiáll az európai értékrendért, kiáll a kisebbségek 
védelméért, azért, hogy gyermekeik ne rettegjenek, 
hogy az igazságszolgáltatás pártatlanul viszonyuljon 
minden polgárához, nemzetiségétő l függetlenül. Külön 
köszöntöm a Civil Mozgalom képvisel ő it, a mai meg-
mozdulás szervező it, az ötlet szellemi szül őatyjait, és 
mindannyiukat, akik az igazságért, jogállamiságért 
emelik fel szavukat. 

Szervezetünk, az immár 29 éve dolgozó Magyar 
Emberi Jogok Alapítvány (HHRF) megalakulásakor ha-
sonlóképpen, tiltakozó megmozdulásokkal kezdte meg 
m ű ködését 1976-ban. Akkoriban a Ceausescu-dik-
tatúra magyarellenes intézkedései ellen emeltük fel 
szavunkat. Mai megmozdulásuk ifjú lendülete, kiáltvá-
nyuk határozott, józan tartalma, követeléseik jogossá-
ga, és elszántságuk, hogy nem szabad elkeseredni, in-
kább meg kell ragadni a lehet őséget és cselekedni —
mindez közös jellemvonás köztünk. Hisszük, ha kitarta-
nak a ma meghirdetett célok mellett, és küzdenek a 
maihoz hasonló, gyakorlati módszerekkel, minden jó-
zan követelésük teljesül. 

Külön üdvözlöm a szervezők célkitűzését, hogy 
jelezzék a belgrádi kormány felé: egy európai, toleráns 
Vajdaságban szeretnének élni, gyermekeiket ilyen kör-
nyezetben felnevelni. Fontos hangsúlyozni, amennyi-
ben Szerbia valóban Európa részévé szeretne válni, be 
kell tartania, érvényesítenie kell a — saját maga által 
meghozott — kisebbségvédelmi rendelkezéseket. Tör-
vényszék elé kell idézni és el kell ítélni a kisebbségel- 

lenes bántalmazások elkövető it, a modern európai tár-
sadalmakban nincsen helye az intoleranciának. 

A héten Brüsszelben jártam, ahol csaknem 30 
europarlamenti képvisel ő t személyesen tájékoztattam, 
a vajdasági kisebbségek helyzetér ő l, az őket (az Önö-
ket, a Titeket) ért fizikai és lelki bántalmazásokról. A 
képvisel ők nagyfokú megértést tanúsítottak az ügy 
iránt, hangsúlyozva, hogy senkit sem szabad lelki és fi-
zikai terrornak kitenni csak azért, mert nem a többségi 
nemzet tagja. 

Kedves vajdaságiak! 
Európa és Amerika támogatja Vajdaságot, Vaj-

daság sokszín űségét, Vajdaság európai értékké válá-
sát! Az autonómia kérdése, a Miloševi ć-rezsim által el-
vett jogkörök visszaszerzése most, hogy Szerbia és 
Montenegró államközössége megkezdte a stabilizáci-
ós és társulási tárgyalásokat az unióval, id őszerű bb, 
mint valaha. Az igények, a jogsérelmek feltérképezése 
úgy a leghitelesebb, ha belülr ő l, az érintettektő l jön! Je-
lezzék (jelezzétek) Belgrádnak az igényeiteket, hivat-
kozzatok az európai értékrendre, az emberi és kisebb-
ségi jogaitok elidegeníthetetlenségére. Csak határo-
zott, közös és szívós fellépéssel érhettek el eredményt! 

A Magyar Emberi Jogok Alapítvány elnökeként 
támogatásomról biztosítlak Benneteket emberi és ki-
sebbségi jogaitokkal kapcsolatban! Ahogy az elmúlt 
csaknem három évtizedben, továbbra is azon munkál-
kodunk, hogy a Kárpát-medencei magyarok, s velük 
együtt a környezetükben élő  összes kisebbség jogai-
nak érvényt szerezzünk! 

Rokonlelkű , baráti üdvözlettel: 

Hámos László és a HHRF munkatársai 
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