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Az Amerikai Magyar Szövetség a kettos állampolgárság mellett...
December 5-én népszavazás lesz Magyarországon a kettos állampolgárság ügyében. Magyarország határain belül
élénk propaganda folyik a kettos állampolgárság megszavazása ellen. A cikkek és szórólapok azt a gyanút keltik,
hogy ha a határon kívüli magyarok kettos állampolgársághoz jutnak, akkor az ország lakossága elveszítheti
nyugdíját és munkáját, valamint óriási lakáshiány léphet fel stb. Mindezek olyan képtelen érvek, hogy vitatkozni is
kár lenne velük.
A kárpát-medencei magyar, aki a trianoni békeszerzodés után külföldön találta magát, ott nem csak kisebbségivé,
hanem a hatalmat átvevo új rendszerek másodrendu polgárává is vált. Ennek immár 84 éve. Az Európai Unió az
emberi jogok védelme mellett a kisebbségekkel való törodést is elfogadott irányelvnek tekinti, és nem tiltja a kettos
állampolgárság intézményét, hiszen azt „régi” EU-tagok is gyakorolják. Miért ne lehetne hát egy szlovákiai,
romániai, szerbiai vagy ukrajnai magyar egyben magyar állampolgár is!? Valaki, aki nemcsak magyarként, hanem
magyar állampolgárként is született – vagy ha o maga már nem, akkor a szülei vagy nagyszülei annak születtek --,
és állampolgárságukat önakaratukon kívül veszíteték el!? Ezt nem veheti el 2004. december 5-én egy magyar sem
senkitol, de még egy népszavazás sem. Ha valaki magyar állampolgár óhajt lenni, akkor örüljünk, hogy egy
magyarral több van, hiszen úgy is ritkulunk a Kárpát-medencében. Ez egy olyan választás, amire nem volt
és nincs szükség. Nem kell a határokon belüli és túli, árván maradt magyarságot megosztani, illetve
megfosztani egyetlen határokon kívül ragadt magyart sem attól a lehetoségtol, hogy magyar
állampolgárságot nyerjen.
Hasonló a helyzet a Kárpát-medencén kivül is: világszerte nem egy, de sok kisebbségnyi magyar él
leszármazottaikkal együtt. A több millió magyar nem azért hagyta el Magyarországot, mert nem voltak jó magyarok,
hanem mert nem volt kedvük a Vöröshadsereggel Szibériába utazni „malenkij robotra”, vagy éveket börtönben
tölteni a kommunizmus alatt. Ugyanezek a magyarok az elmúlt évtizedek során több millió dollár adománnyal
segítették a határokon kívüli és belüli magyarságot: traktorokkal, ösztöndíjakkal, az árvízkárosultaknak szánt
gyujtéssel, orvosok önkéntes munkájával, ínségkonyhák felállításával, templomépítéssel és pénzzel -- nem is
beszélve a külföldi kormányok jóindulatának megszerzésérol, a magyar irodalom fordításáról és a sok egyéni
sikerrol, amelyek a magyar embert, munkást, bányászt, muvészt és tudóst egész Amerikában fogalommá tették! Itt
kérdezzük Adyval: "S mi nem vagyunk jó magyarok?"
Az 1906-ban alapított Amerikai Magyar Szövetség az Egyesült Államokban a legrégibb magyar társadalmi
egyesületek közé tartozik, és egyben ernyoszervezete is a még muködo amerikai magyar egyesületeknek. Tagjai
magyar biztosítótársaságok, egyházak, cserkészcsapatok, magyar házak, társadalmi egyesületek és szórványban
élo magánszemélyek. 98 éven át képviseltük a magyar álláspontokat az amerikai törvényhozás és a kormány elott,
több-kevesebb sikerrel. Jelenlegi munkánkról bárki meggyozodhet világhálós oldalainkon:
www.americanhungarianfederation.org

Mi, az Amerikai Magyar Szövetség tagjai egyértelmuen elutasítjuk a kettos állampolgárság elleni
propagandát. Egyben kérjük a határokon belül élo MAGYARSÁGOT, hogy SZAVAZZA MEG a kettos
állampolgárságot.
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Az AMSZ-rol:
Az Amerikai Magyar Szövetség (AMSZ) egy 501(c)(3) cikkelyu altruista szervezet. A Szövetséget 1906ban alapították az ohiói Clevelandben. Az AMSZ jeligéje: „Híven a halálig”. Ez a jelige Fabricy Kováts
Mihály huszárezeredesnek a Benjamin Franklinhoz írt levelébol származik. Kováts, akit az Amerikai
Lovaskatonaság atyjaként ismernek, amerikai huszártiszt volt, és 1779-ben a dél-karolinai Charleston
védelmében esett el a britek elleni csatában. Fabricy Kovátsról évente megemlékeznek a charlestoni
Citadel Katonai Intézet hadapródjai. Az általa kovácsolt jelige az AMSZ erényeit is tükrözi, történelmileg
megbonthatatlanul összeköti az amerikaiakat és a magyarokat, azt jelképezi, ahogyan a magyarok
hozzájárultak Amerika történetéhez. Az 1906-ban alapított Amerikai Magyar Szövetség az Egyesült
Államok egyik legrégebbi etnikai szervezete. Az AMSZ a magyar egyesületek, intézmények és egyházak
szövetségeként jött létre abból a célból, hogy „az USA-ban védje a magyar származású amerikaiak
érdekeit”.

