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Hadjárat az elnyomás ellen 

Tájékoztatjuk a világ közvéleményét, hogy a Hatvan-
négy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) a Kárpát-me-
dencében megindult önrendelkezési és egységesülési 
folyamatokat felismerve és azokhoz csatlakozva, a ma-
gyarság és a Kárpát-medencében elnyomott más nemze-
tiségek önrendelkezési és emberi jogait követelve inter-
netes hadjáratba kezd. Ma már ugyanis egyértelm űvé 
vált, hogy a múlt század nagy hibái közé tartozó trianoni 
békeszerződésbő l (1920. jún. 4.) fakadó hibák valami-
lyen formában való orvoslása nem t ű r halasztást. 

Hadjáratunkat a Székelyudvarhelyen megrendezésre 
kerülő , autonómiát követel ő  Székely Nagygyű lést támo-
gatandó, március 15-én kezdjük meg. 

Kampányunkkal felhívjuk a nemzetközi szervezetek és 
a közvélemény figyelmét arra, hogy a magyarság mérhe-
tetlen türelme immáron fogyatkozóban van. A nemzetkö-
zi szervezetek és nagyhatalmak cinkos hallgatása ugyan-
is azt üzeni a magyarságnak, hogy térségünkben csupán 
azok a kisebbségbe kényszerített nemzetek kaphatnak 
önrendelkezési jogokat, amelyek ezért er őszakkal, fegy-
verrel küzdenek - ahogy például Kosovóban. 

Ezen levelet a nagyhatalmak (USA, Egyesült Királyság, 
Franciaország, Németország, Kína, Oroszország, Török-
ország, Olaszország) az ENSZ, az EBESZ, az EU szerve-
zetei, az Európa Tanács, az Amnesty International, 
Human Rights Watch, Freedom House és más nemzet-
közi szervezetek valamennyi illetékes tisztvisel ője, továb-
bá a nemzetközi média f ő  képvisel ő i 2006. március 15-
tő l naponta tucatnyi alkalommal fogják megkapni. Ameny-
nyiben semmiféle érdemi választ, reakciót nem kapunk, 
készek vagyunk levelek százezreivel megbénítani a nagy-
hatalmak egyes szerveinek és a döntéshozó nemzetközi 
szervezetek internetes kommunikációját. Ma már ugyan-
is nincs hova hátrálnunk. 

- Követeljük nemzetközi megfigyel ők azonnali telepíté-
sét a Délvidékre a magyarellenes atrocitások leállítása ér-
dekében. Követeljük Vajdaság Autonóm Tartomány teljes 
körű  önrendelkezésének biztosítását és gyakorlati meg- 

valósításának kimondását Szerbia új alkotmányában! Kö-
veteljük Vajdaság Autonóm Tartomány északi részén egy 
területi önrendelkezési régió kialakítását. 

- Követeljük a Székelyföld területi, Erdély kulturális ön-
rendelkezésénekelismerését! 

- Követeljük a felvidéki magyarok kártalanítását, a 
Beneš-dekrétumok teljes és végleges eltörlését. A szlo-
vákiai megyerendszer módosítását a nemzetiségi ará-
nyok figyelembe vételével! 

- Követeljük a magyar többség ű  közigazgatási egység 
létrehozását Kárpátalján! 

-Követeljük a teljes kör ű  anyanyelvű  oktatást az óvodá-
tól az egyetemig! Önálló állami egyetemet a magyarok-
nak is! 

- Követeljük továbbá az alábbi konkrét jogtiprások ki-
vizsgálását, a sértettek kárpótlását, a felel ősök megbün-
tetését: 

- A szerb bíróságok és a rend ő rség kettős mércét al-
kalmaz a magyarok szül őföldjükről való elüldözése érde-
kében. A mintegy 500 magyarellenes támadás elkövet ő i 
többnyire szabadlábon vannak, miközben például 5 
temerini magyar fiatalembert tavaly joger ősen 61 év (átla-
gosan tehát 12,2 év) börtönbüntetésre ítéltek egy szerb 
férfi bántalmazásáért. A magyar elítélteket a börtönben 
hónapokig kínozták és megtiltották nekik, hogy anya-
nyelvükön beszéljenek. 2006 februárjában ugyanazon 
város bírósága 6 szerb férfit összesen 15 év (átlagosan 
2,5 év) börtönbüntetésre ítélt, amiért azok egy magyar fi-
atalembert túszul ejtettek, félholtra vertek, megaláztak, 
megpróbálták a Dunába fojtani, majd anyagi haszonszer-
zés érdekében megzsaroltak. 

- Mozgalmunknak, a  ‚VI  M—nek az elnökét, Toroczkai 
Lászlót a szerb és a román hatóságok rendszeresen aka-
dályozzák szabad mozgásában és titkosszolgálati eszkö-
zökkel megfigyelik. Toroczkai Lászlót 2004. október 24-
én a szabadkai bíróságról fegyveresek hurcolták el, mivel 
a rendő rség nem volt elégedett a bírói ítélettel. Ezután 
Toroczkai Lászlót 1 évre kitiltották Szerbiából. 2006. feb- 
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ruár 1-jén minden jogi alap nélkül egy napra ismét kitiltot-
ták, s a határállomást felügyel ő  rendő rtiszt közlése szerint 
felsőbb parancsra jártak el. 2005. szeptember 14-én 
Toroczkai Lászlót Romániából is kitiltották, s a határ ő r 
nem volt hajlandó közölni a kitiltás okát, annak ellenére, 
hogy erre a törvények kötelezik. A román kormány által a 
magyar külügyminisztériumnak küldött 2005. november 
30-án kelt leveléb ő l csupán annyi derül ki, hogy 
Toroczkai László kitiltása november 6-án lejárt. Indokot 
ők sem adtak. 

A fenti és további jogtiprásokat bizonyító esetekr ő l hivata-
los dokumentumok (rend őrségi jegyzőkönyvek, kormányza-
ti levelek, bírósági papírok) a birtokunkban vannak, azokat 
kérésre bármelyik megszólított szervezetnek megküldjük. 

A Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) 
magyar, szerb, román és szlovák állampolgárságú ta-
gokból álló elnöksége 

elnokseg@hvim.hu  
www.hvim.hu  

Jeges Ern ő  plakátterve 1920-ból. 
Igen. Sohasem szabad feledni. 
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