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Gondolatok, tervek a következ

né gy é we

A Magyarországi Né metek országos Önkormányzatá-

nak teliesí tmé nye az el z választási id szakban.mindenké ppen fontosnak, több szempontból törté neti ielent sé g nek is nevezhet . Felé pü]t egy cselekv ké pes szervezet, eey iól m köd infrasruktú rávai. A magyaí országi né metek kite]epí té sé nekötvenedik é vfordulója alkalmábói megtartott megemlé kezé sek sora
sokaknak megkönnví tetté k e törté nelmi trauma fe]dolgozását, A kulturális é letben megmozduló tratalmas SZervezeti er k pedig sok közösSé günket er sí tetté k meg öné rté kelé sé bené s teí mettek csodálatos, ú j
.,gyümöIcsöket",

A Magyarországi Né metek Országos önkormányza-

tára, melyei l999. január l7-é n választottak meg má-

sodí zben, sok feladat vár, Mé g tárggilagosabban é s mé g
több szaké rtelemmel kell majd tevé kenykednie, mint
el djé nek. Nem szabad hatalmi központtá válnia, hanem dönté seiben mindig a magyarországi né metek é s
azok közössé geinek é rdekeit ke]] szem el tt tartania.

Sok szempontból szllqáltató
hoey m köd jé k,

szervezethé nt

is kell

majd,

Mí h lesznek az ú i orszdgos önkormáatrzat straté giai cé lkjt -

Heinek ottó, a Magyarországl Né metek országo§
önkormányzatának ú i elnöke.

zé sei?

A legfontosabb az eddiginé l haté konyabb é rdekké pviselet, hogy legf bb cé lunkat, egy té nyleges kulturális
autonómiát lé trehozzunk, mert hiszen csak í gy lehet
biztos iöv nk ebben az országban.
Vé gig kell gondolnunk,
Milyen viszonyban áll;on az önkormányzat a politikával, a törvé nyhozással, a vé grehajtással, a Parlamenttel é s Kormánnyal?
E tekintetben eóte|1es hátté rmunhára lesz majd
szüksé g, Kevesebb beszé dre é s több tanácskozásra.
Az ú j önkormányzat nem mu]aszthatja el azt a lehet sé get, hogy a magyarországi né met parlament] ké pvisel knek korrekt é s szoros együttm ködé st ajánljon
fel, é s álta]uk eljusson más, olyan politikusokhoz is,
akik a magyarországi né metsé ggel szimpatizálnak.
Ugyanez Vonatkozik a közigazgatásra 15, Mivel ezen a
területen dolgoztam, tudom; sok köztisztvisel haj,
landó arra, hogy tegyen é Itünk valamit, mind a miniszté riumokban, mind pedig megyei, illetve kommu-

nális szinten.
A helyi politjka é ppen olyan fontos számunkra,
mint aZ oí szágos, AZ országos önkormányzat nem né 1külözheti olyan polgármesterek, megyegy lé si é s helyi önkoí mányzati ké pvisel k tapasztalatait, akik közül
sokan már ké t vagy három választási periódusban is
bizonyí tották szakmai é s politikai rátermettsé güket,
Ezeket a kapcsolatokat a ké s bbiekben egy tanácsadó
testület kereté ben inté zmé nyesí tenünkke]]ene,
Milqennek kell lennie a né metsé g ftapcsolatainak más
ma gyaro

szági kiseb

b s

é g ehhez?

Az aiapelv mindenké ppen a szolidaitás, Saiát é rdeke,
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inket azonban semmiké ppen nem áldozhatjuk fel a
szolidaritás oitárán. Társadaimi sú lyunknak megfelel en kell ké pviselni magunkat, más szóval meghatározó
szerepet kell játszanunk, Nem szabad annak el fordulnia, hogy mások szóljanak a mi é rdekú nkben vagy
mások ké pviseljenek bennünket, Ha szüksé ges, é s ez
gyakran el fordulhat, a többi kisebbsé ggel közösen
kell fellé pnünk, mindig saiát é rdekeinket szem ei tt
tartva, Az együttm ködé st országos, reglonális é s he_
lyi szinten egyaránt er sí tenünk kell, els sorban azok,

kal né pcsoportokka1, amelyekkel a né metsé g együtt é l

é s akik ezáltal hasonló helyzetben vannak
Az ú j országos önkormányzatnak fogla)koznia kell
az awtraarsliqgal, Né metországgal va]ó együttm ködé s
formáival is, A pé ldaé rté k erköicSi támogatáS eI Sí ti
identitásunkat, azaz azl aZ é rzé st,hogy a né met nyelvi
é s kulturális nemzethez tartozunk, Ha támogatáSról
beszé lünk, ú gy nem els sorban azt a ké rdé stkell feltennünk hogy,.mennyi", hanem sokkal inkább a,,mit",
,,hogyan", ,.mié rt" ké rdé seket, A ] V ben külön szaké rt i testü]et foglalkozik majd ezekkel a ké rdé sekkel,
Alapvet é rdekünk a kisebbsé gí tdné na módlsí tdsa is,
mert rendelkezünk a megfelel ké pessé gekkelahhoz,

hogy

a

törVé ny palagrafuSait tartalomma] töltsük

meg, Saiát é rdekünk é s bizonyos tekintetben a jöv nk
is függ attól, hogy a rendelkezé sünkre álló ké pzé si é s
kulturális inté zmé nyeket haté konyabban é s nagyobb
szaké rtelemmel használjuk é s támogassuk, Mentalitásunk é s é rté krendünk a]ktotó eleme, hogy szeretjük a
Iendezett ViSzonyokat. fu az é rdekünk, hogy partnere,

inkkel korrekt kapcsolatot é pí tsünk ki, de ugyanilyen
fontos, hogy esetleges vé lemé nykülönbsé gek eseté n
mindenki számára é rvé nyesiáté kszabályok alapján
tisztázzuk a helyzetet, Fontos, hogy a következ kisebbsé gi önkoí mányzati választásokon valóban csak
olyanok juthassanak mandátumhoz, akiket ismerünk,
akik hozzánk tartoznak é s akik a né metsé ghez való köt dé süket már bizonyí tották, Nem szabad továbbá
feladni alkotmányos jogunkat sem, miszelint sniú í tlo4orr vehessünk lé szt a Parlament munkájában.
Hogyan

né z, fti

a magqarországi

né metsé g iöv je?

A ké rdé smegválaszolásához tudnunk ke1l, hogy hol
é s hogyan is állunk jelenleg, Ezzel gyakran csak ré szben vagyunk tisztában. fudjuk, hogy hol vannak önkormányzataink, egyesüleieink é s kulturális csoportiaink, é s tudjuk, melyik iskolában oktatják a né met
nemzetisé gi nyelvet, stb, Mé gis elengedhetetlen egy
átfogó heiyzetfelmé ré s.Ennek ré sze kell, hogy legyen
egy szabáiyszer en Vé grehajtott, |ól é s közrem ködé sünkkel el kószí tett né pszámlálás, illetve egy, a nyelvi
helyzetünkkel, identitásunkkal é s iskoláink helyzeté vel foglalkozó tudományos felmé ré s. Csak akkor tu,
dunk távolabbi terveket é s megfelel straté giákat kidolgozni, ha tisztában vagyunk helyzetú nkke]. Kiváló
szakembereink, kiváló tudósaink vannak, akikre a Magyarországi Né metek Országos Önkormányzata egy
ilyen helyzetfelmé ré sné ] mindenké ppen számí that.
Ha ezekb i az emberekb ] sikerül felállí tanunk egy
un, tudományos tanácsot - é s mié rt ne sikerülne nagyban el mozdí that uk ügyünket,
]öv nk szorosan összefügg nyelvi identitásunkkal
is. AZ országos önkormányzat számára ezé rt a nyelv
fennmaradásának el segí té se a legfontosabb í eladat,
amié rt a politikában is sí kra kell szállni, Az iskoláknak
pedig szakmai segí tsé getkell nyú jtani, Ehhez é pptigy
hozzátartozlk a kelettantervek, pedagógiai programok
ké szí té se,mint a tankön],,vek reví ziója, vagy a hazai é s
külföldi pedagógus,továbbké pzé sek szervezé se, Arra
kel1 törekednünk, hogy gyerekeink a né met nyelvet va,
j

lóban használják, mint egy, a magyarral Iehet leg
egyené rté k nyelvet, Nemcsak el deinknek tartozunk
ennyivel, Az egyesú l Európaban gyerekeink csak akkor tudiák mald megá]]ni helyüket, ha többnyelv ek.

A

magyarországi kisebbsé gek között meg van az az
el nyünk, hogy birtokában vagyunk egy olyan nyelv,
nek, amely egyike az Európában használatos közvetí t
nyeiveknek,

,A

kisebb né ptsoportok ma dönté sre fté rutrszerülnek, í toqq

vé qleg törté nelemmé akarnaft-e váIni, vagu vállaliák a

társadalmi-gazdasági é s snciokulturális viszonqok adta kihí váí ria Dietmar Larú er egy tanulmányában, amely-

sokat" ,

ben a kisebbsé gek problé maival é s esé lyeivel foglalkozik a globalizáció id szakában. Csak aki a többnyel,
v környezetben biztonsággal tud mozogni, aki ké pes
saját kultú rájának kommunikációs, gondolati é s cse,
lekvé si mechanizmusain kí vül más kultú rákat is meg,
é rteni, é s hajlandó ré szt venni a nqelvek é s ftultú ráft babiIoni kalandjában, csak az tudja kivenni ré szé ta poszt,
modern Babilonból,"
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