Az Európai Parlament elnöke,
Prof. Dr. Hans-Gert Pöttering
levele a magyarországi németek jogfosztásának és kitelepítésének
60. évfordulója alkalmából rendezett budapesti konferencián
Tisztelt Elnök Asszony,
kedves Kolléganő,
mindenekelő" szeretném szívből
megköszönni a magyarországi németek elűzésének 60. évfordulója
alkalmából tarto" emlékrendezvényre szóló meghívását. Sajnálom,
hogy más irányú köteleze"ségeim
mia" nem tudok személyesen szólni
Önökhöz.
Önök ma azért jö"ek össze, hogy a
Kishegyi Viktória, elnöki fõtanácsadó,
hatvan évvel ezelő"i jogtalanság és
az Emléknap fõszervezõje
erőszak áldozataira emlékezzenek —
felolvassa a Parlamentben a levelet
különösen azokra, akik a jogfosztás
és elűzés folytán elveszíte"ék hazájukat. Ezért köszönetet mondok Önöknek. Semmilyen jogtalanságot nem
szabad történelmi besorolással relativizálni és kisebbíteni. Minden egyes áldozatnak joga van arra, hogy
elismerjék a szenvedését. Ezt parancsolja az emberi
méltóság. Akkoriban nagy volt a fájdalom, és számtalan ember szenvede" el igazságtalanságot. Soha nem
szabad elfelednünk a sorsukat, mert különben gyengülne az a készségünk, hogy Európában soha többé ne
engedjünk meg valami ehhez hasonlót.
Ma az Európai Unió polgáraiként együ" tartozunk az
igazság közösségéhez. Ma abban a tudatban élhetünk,
hogy a megoszto"ság leküzdésével és Európa egyesülésével nagyobb politikai ajándékot kaptunk, mint
amilyet elődeink nemzedékei valaha is el tudtak volna képzelni. Cselekedeteinknek az a meggyőződés az
alapja, hogy minden ember sérthetetlen méltósággal
van felruházva. Az emberi méltóságnak mondana ellent, ha lehetővé tennénk a diszkrimináció bármilyen
fajtáját az Európai Unióban. És ugyanígy ellentmond
az emberi méltóságnak, hogy ölbe te" kézzel és szó
nélkül hagyjuk megsérteni az emberi méltóságot és az
emberi jogokat az Európai Unión kívül, történjék az
bárhol és bármilyen formában.
A nemzeti, etnikai vagy vallási kisebbségek integrációjának elősegítése az egyik legfontosabb kihívás az
Európai Unió számára, és az is marad. Az uniónak
tiszteleten, egyenjogúságon és diszkriminációmentességen kell alapulnia. Az Európai Unió a maga 27 tagállamával ma csaknem 500 millió embernek biztosít hazát. A saját hazához való jog az egyik alapvető emberi
jog, és egyetlen hatalomnak sem állhat jogában, hogy
erőszakkal űzzön el embereket a hazájukból. A haza
az, ahol szüle"ünk, ahol biztonságban érezzük magunkat, és ahol békésen élünk együ" sokféleségben.

VI

A haza az, ahol o"hon vagyunk. Európai politikánknak ma az O"hon, a
Haza és Európa hármashangzatára
kell orientálódnia.
Az Európai Parlament a jövőben is ki
fog állni ezekért a célokért. Nagyon
köszönöm Önöknek, kedves magyar
parlamentbeli kolleganők és kollegák,
az ehhez nyújto" támogatásukat.
(Kézírással:) A legjobb kívánságokkal és
sok üdvözle"el:
Hans-Gert Pö"ering

