
 

Apartado 68802 � Caracas, 1062-A � Phone: +58 (212) 9862935 � Fax: +58 (212) 9931369  
E-Mail: ildiko_kunckel@yahoo.com Web: www.lamoszsz.org 

 

 

ÁLLÁSFOGLALÁS 

 

A LAMOSZSZ aggódva figyeli a külvilág értetlenséggel teli támadásait. A nyugat egyes 

neves politikusai és a sajtó kevés kivétellel egyöntetűen ellenségesen ítélkezik a magyar 

kormány intézkedései fölött. A ebből eredő rosszindulatú hangulatkeltés Magyarország 

és a magyar nemzet lejáratását célozza.  

 

A bírálók az új magyarországi törvényektől féltik a magyar és az európai demokráciát, 

valamint az emberi jogokat, odáig menvén, hogy megtorló szankciókat követelnek az 

EU-tól Magyarországgal szemben, mivel a mai Magyarországot antidemokratikus és 

diktatórikus államnak minősítik. 

* 

Az elmúlt napokban Magyarországot ért sajtótámadások és elmarasztalások kiváltó oka 

a január 1-jén életbe lépett új Alaptörvény, a még 2011-ben elfogadott Médiatörvény 

és a Magyar Nemzeti Bankról alkotott törvény. A megjelent cikkek és politikusok 

állásfoglalásai ismeretében az a véleményünk, hogy a megfogalmazott bírálatok nagyon 

sok esetben megalapozatlanok és az említett törvények pontos szövegének ismerete 

nélkül születtek. Ezek az állásfoglalások egyoldalú tájékozódáson alapszanak, teljesen 

kizárva a bírált fél megkérdezését és véleménynyilvánítási jogát.  

 

A szólásszabadság elve alapján tiszteletben tartjuk e véleményeket. Azonban úgy 

véljük, hogy a bírálók soraiban sokan nem ismerik a tényeket: 

 

- Az új Alaptörvény az 1949-ben, szovjet megszállás idején elfogadott Alkotmányt váltja 

le. Szerintünk érthető, hogy a 1990-es rendszerváltás után 21 évvel a magyar nép döntő 

többsége szakítani kíván a kommunista múlttal, és olyan alaptörvényt akar, amely az 

ország függetlenségét és népének boldogulását szolgálja. Az Alaptörvény szellemisége 

a sok évszázad folyamán kialakult európai normákat követi, senki ellen nem irányul. 
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-A Médiatörvény eredeti szövegének egyes részei ellen az EU kifogásokat emelt. A 

magyar fél figyelembe vette az EU kifogásait s a törvényt egyes pontjaiban módosította. 

Ezt az EU még 2011 tavaszán elfogadta. 

 

- A Magyar Nemzeti Bankról (MNB) szóló új törvény bírálói azt kifogásolják, hogy az 

MNB elveszíti függetlenségét. A törvény szövege több helyen kimondja és megerősíti az 

MNB függetlenségét. Az új szerkezeti forma nem újdonság, hisz több EU-s tagállamban 

hasonló szerkezeti felépítésben működnek a nemzeti bankok. 

* 

Visszautasítjuk a bíráló cikkekben és egyes politikusok állásfoglalásaiban megjelenő, a 

kollektív bűnösségre utaló jelzőket, miszerint ma Magyarországon fasiszta és náci 

időkre emlékeztető helyzet van. Az eme jelzők kinyilvánítóit emlékeztetjük arra, hogy a 

szabadság kivédése újra és újra felkelésekhez és forradalmakhoz vezetett 

Magyarországon. A történelme során a magyar nép több ízben is komoly áldozatokkal 

járó háborúban, forradalomban védte az európai demokráciát, amint tette legutóbb 

1956-ban, a kommunista megszállókkal szemben vívott forradalom kapcsán.  

 

Úgy véljük, minden országnak és nemzetnek szuverén joga, hogy saját maga 

fogalmazza meg erkölcsi és etikai normáit, feltéve, hogy azok nem irányulnak senki ellen 

és összhangban vannak a demokratikus alapelvekkel. 

* 

A fentiek figyelembe vételével kimondjuk szolidaritásvállalásunkat a magyar 

nemzet mellett. Kívánjuk Magyarország irányítóinak a támadások kivédésében a 

mielőbbi, teljes erkölcsi sikert. 
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