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Az Amerikai Magyar Szövetség olyan százéves ernyőszervezet, amely az amerikai magyarság 

széles köreit képviseli. A Szövetség évtizedek óta figyelemmel kíséri a magyarság helyzetének 
alakulását, a határon túli történelmi magyar kisebbségi közösségeket is ideértve. Jelen levél a magyar 
szuverenitás helyreállítása és a kommunizmus összeomlása utáni ötödik szabad magyar választások 
alkalmából íródott. 

 
Akkor, amikor Ön és kormánya a kampányt követően most rátér a tényleges kormányzati 

munkára, a Szövetség, mintegy megfigyelőként, az alábbi olyan függőben lévő ügyeket ajánlja 
figyelmébe, amelyekkel sürgősen foglalkozni kell, s amelyek megoldása bölcsességet, vezetői 
képességet és nagyfokú patriotizmust követel az egész magyar nemzet érdekében. 
 

 
(1) Kormányának azonnal hozzá kell fognia a gazdasági reformokhoz, a költségvetési hiány 
csökkentéséhez, amely lehetővé teszi, hogy Magyarország újra élni tudjon azokkal a néhány 
évvel ezelőtt még meglévő lehetőségeivel, amelyek akkor az országnak a szomszédaihoz képest 
versenyelőnyt biztosított. Megalapozott fiskális és monetáris politika mellett Magyarország a 
térség pénzügyi és gazdasági központjává válhat. Reformok hiányában azonban Magyarország 
véglgesen lemaradhat környezete mögött és akár olyan komoly gazdasági válsággal nézhet 
szembe, amelyet sokkal fájdalmasabb lenne orvosolni, mint most reformokat bevezetni. 
 
 
(2) Kormányának olyan politikát kell megvalósítania, amely a családokat segíti anélkül, hogy a 
fentebb említett reformokat veszélyeztetné, s amely megállítaná és idővel megfordítaná a 
népesség csökkenésének és elöregedésének folyamatát. Amennyiben egy ilyen politika nem 
valósul meg, az a gazdaság teljesítőképességére is negatívan kihat már a közeli jövőben. 
 
 
(3) Kormányának kreatív és szívós diplomáciai erőfeszítéseket kell tennie a történelmi magyar 
közösségek megvédése érdekében, akik nemzeti, nyelvi és vallási kisebbségként élnek a 
Magyarországgal szomszédos országokban.  



 
 
 
 
Bármennyire is szeretnék néhányan, Magyarország kormányzó politikai elitje nem menekülhet el 
sem az ország történelme, sem pedig ezen történelem következményei elől. A kisebbségeknek 
ún. negatív jogokra (pl. az intolerancia és diszkrimináció elleni védelemre) és pozitív jogokra (pl. 
kulturális, valamint területi és/vagy személyi autonómia) is szükségük van. Előremutató 
politikával lehet hatástalanítani a kisebbségeket érintő feszültségeket, mert ez segíti a 
demokrácia és a régió stabilitásának megszilárdítását, továbbá ez szolgálja Magyarország, a 
térség, az EU, az USA és a NATO, valamint az érintett kisebbégek érdekeit. Magyarországnak 
meghatározó szerepet lehet és kell játszania ezen érdekek képviseletében. Magyarországnak 
habozás nélkül nyíltan és hatékonyan kell segítenie a magyar kisebbségek legitim autonómia 
törekvéseit – túlélésük feltételét – minden nemzetközi fórumon csakúgy, mint a szomszédos 
országokkal való kétoldalú kapcsolataiban. 
 
 
(4) Végezetül kormányának tovább kell erősítenie a demokráciát azáltal, hogy lehetővé teszi a 
magyar állampolgároknak, hogy választói jogaikat gyakorolhassák külföldön. A választói jogok 
gyakorlásának elősegítése azt is jelenti, hogy az állampolgárok ne csak nagykövetségeken és 
főkonzulátusokon szavazhassanak., hanem máshol is. Továbbá, más demokráciák gyakorlatához 
hasonlóan, lehetővé kell tenni, hogy magyar állampolgárok postai vagy elektronikus úton is 
szavazhassanak. Ma az Egyesült Államokban tartózkodó magyarok csak Washingtonban, New 
Yorkban és Los Angelesben szavazhatnak; ez a megszorító gyakorlat számos állampolgárt 
megfoszt a szavazás jogától. 

 
Meggyőződésünk, hogy annak érdekében, hogy Magyarország nagy előrelépést tehessen  a fenti sokrétű 
és bonyolult, de égetően sürgős és megoldatlan területeken, kormányának ideológiáktól függetlenül ki 
kell nyújtania kezét a magyar társadalom széles körei felé, a parlamenti pártok, értelmiségiek, egyházak, 
oktatási intézmények, véleményformálók és közösségi vezetők felé, mert csak így teremthető meg a 
siker érdekében elengedhetetlen konszenzus. Bízunk abban, hogy létezik Magyarországon a politikai 
akarat, hogy ezt a fontos célt elérjük, és segítsünk Magyarországnak, hogy túl tudja tenni magát a XX. 
század traumáin, a rákényszerített külső totalitárius ideológia és működésképtelen gazdasági rendszer, 
külföldi megszállások, két háború pusztításainak, az 1956-os forradalom brutális leverésének és az 
ország megcsonkításának következményein. 
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