
 

 
 

A Magyarországon és a vele szomszédos jelenlegi hét államban élő magyar nemzet tagjai 1990-ben az új 

rendszertől nemcsak demokratikus belpolitikát és jobb életszínvonalat, hanem a nemzeti kisebbségekkel 

szembeni türelmetlen, ellenséges magatartás megszűnését is várták. E célokban akkor itthon egyetértés volt a 

különböző világnézetű és politikai felfogású csoportok és egyének között. Mindebből azonban kevés valósult 

meg, és ebbe nem törődhetünk bele. 

 

A V21 csoport nevében fordulunk Önhöz, ez a csoport korábbi magyar kormányok tagjainak önkéntes 

szövetsége, amelyben az 1990 és 2012 közötti valamennyi kabinet képviselve van. A legkülönbözőbb 

pártállású kormányviselt emberek keresték egymással az együttműködést annak érdekében, hogy 

példaadással, elemzésekkel, javaslatokkal és aktív közszerepléssel hozzájáruljunk a nemzetet mind 

mélyebben megosztó politikai konfliktusok oldásához. Többen kötődünk a rendszerváltozás időszakához és 

eseményeihez, ezért erős törekvésünk, hogy térjünk vissza a konszenzussal övezett eredeti célokhoz és 

közösen korrigáljuk a különféle úttévesztéseket, amelyek mind veszélyesebb irányba sodorják az országot.  

 

A csoport a 2018. évi országgyűlési választások előtt alakult meg (akkor még V18 néven), majd azután is 

folytatta tevékenységét. Úgy éreztük, meg kellett szólalnunk, amikor az Európai Néppárt 2019 márciusában 

a Fideszt felfüggesztette. A „Csend és kiáltás” című elemzésünkben (mellékelve) azokat a főbb kérdéseket 

vizsgáltuk meg, amelyek a Magyarországgal kapcsolatos nyugati kifogásokat kiváltották. Ezek a jelenségek 

sokunkat már régebb óta aggasztanak, ám a hazai állami médiában nem jelennek meg hitelesen. Ezért 

döntöttünk úgy, hogy az anyagot Magyarországon széleskörű vitára bocsátjuk.  

 

A határon túli nemzettársaink helyzetével – igen röviden – az 5. külpolitikai fejezet foglalkozik. Tudjuk, 

hogy a téma valódi súlyához és terjedelméhez képest ez nagyon kevés, de más fontos nemzetpolitikai 

kérdésekre (pl. szegénység, nyugdíjak és idősügy, oktatás, innováció, biztonságpolitika stb.) is kevés hely 

jutott, vagy egyáltalán nem szerepelnek az anyagban. Habár kormányokban szolgáltunk, óvakodtunk attól, 

hogy kormányprogram szerű anyagot készítsünk, ehelyett a legégetőbb problémákra igyekeztünk 

koncentrálni. Ezzel a jövőnkkel kapcsolatos közös gondolkodást is szeretnénk megalapozni és buzdítani.  

 

A határon túli magyar kisebbségek ügyében szándékosan nem szervezeteket, hanem egyes személyeket 

szólítunk meg, akikről úgy véljük, hogy felelősséget éreznek a nemzet egészének sorsa iránt. Célunk a 

munkánkról való tájékoztatás, amely figyelemmel kísérhető, kommentálható és bírálható is a honlapunkon 

keresztül (v21.hu).  

 

Szívesen folytatnánk személyes beszélgetést, akár egyénileg, akár az érdeklődők szűkebb vagy tágabb 

körével. Ha a találkozóra Budapesten kerül sor, azon a V21 tagjai is részt vehetnek, kiutazás esetén 

csoportunk néhány képviselője lenne vitapartner. Politikai és társadalmi szervezetekkel is örömmel leülnénk, 

hogy a nemzet jövőjéről és európai esélyeiről eszmét cseréjünk, ha az igény és a fogadókészség fennáll. A 

„Csend és kiáltás” angol nyelven is elkészült. Az anyag terjesztésével és a téma megvitatásával kapcsolatban 

további javaslatokat is szívesen fogadunk. 

 

Budapest, 2019. július 31. 

 

 


