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Szolidaritás a magyar civil szektorral
Tisztelt Ivan Gábor Úr,
Az Emberi jogok háza Zágráb (Kuća ljudskih prava Zagreb) és a Horvát nemzetközi
civil szolidaritás platformája - CROSOL (Platforma za međunarodnu građansku
solidarnost Hrvatske - CROSOL) nevében fordulunk Önhöz, az emberi jogok
védelmével, a korrupció elleni küzdelemmel és demokratizációval foglakozó
egyesületek ellen elkövetett támadások miatt, valamint megelőzve Navracsics Tibor
parlamenti meghallgatását az Európai Bizottság tagsági jelölése miatt.

Mi, a horvát civil szervezetk képviselői, úgy gondoljuk, hogy a jól fejlett, civil
társadalom elengedhetetlen része az egészséges és stabil demokráciának. Mint aktív
és felelősségteljes polgárok, közös értékeken, kultúrán, valamint az Európai Únió
jogi hagytékán osztozunk. Ezért kötelességünknek érezzük, hogy reagáljunk a
közelmult eseményeire, melyek a demokratikus és jogi harc leple alatt zajlódnak
Magyarországon, aki tagja az európai és a transzatlanti politikai szövetségeknek is.
Aggaszt bennünket, hogy Orbán Viktor 2014-beli újraválasztása óta olyan kampányt
folytat, amely veszélyezteti hitelességét, valamint a magyar civil szervezetek
függetlenségét is kétségbe hozza.

Szeptember 8-án újabb határt léptek át, amikor a rendőrök és a nyomozók házkutatást
végeztek az Ökotárs és a DemNet Alapítvány irodáiban és dolgozóinak otthonaiban,
tevékenységeikkel

kapcsolatos

dokumentumokat

keresve.

Mindkét

egyesület

rendkívüli hírnévvel rendelkezik a közép- és kelet-európai szervezetek között,
szakértelmük, tapasztalatuk, magas szinvonalú munkájuk és jó gyakorlatuknak
köszönhetően. Ezek azok a tulajdonságok, melyek alkalmassá teszik őket az EGT
Civil alap Magyaroszági vérgrehajtására, melynek a fő támogatója a Norvég kormány.
A civil szervezetek zaklatása Magyarországon, amelyet az Orbán kormány folytat
azzal a céllal, hogy az állam teljes ellenőrzése alá helyezze összes aktivitásukat,
közvetlen megszegése az EU által biztosított polgári jogoknak. Európa szívében
elfogadhatatlan, hogy a civil szervezetek hasonló eljárásban részesülnek mint
Oroszország, Fehéroroszország vagy épp Azerbajdzsán területén.

Mi, a civil szervezetk képviselői, szolidaritásunkat szeretnénk kifejezni a
magyarországi független civil szervezetekkel. A nemzetközi szervezetek keretein
belüli együttmőködés reménye él bennünk, ahol még elfogadható a függetelen, szabad,
kritikus gondolkodás. Ezzel szeretnénk megemlékezni a közelmult történelmi
eseményeire közép- és kelet Európa területén. Kötelességünk megtagadni a
diktatórikus

politikai rendszereket,

és

elítéljük

a magyaroszági

autoritatív

hatlom-megnyilvánulásokat. Ezért kérjük, hogy a Magyar Kormány azonnal szüntesse
meg a civil szervezetek ellen folytatott elnyomását, és nyilvánosan kérjen bocsánatot
tőlük.

Ugyanakkor, lenyűgözött bennünket Navracsics Tibor. Az sem mellékes, hogy
Navracsics úr néhány évvel ezelőtt, mint az Orbán kormány közigazgatási és
igazságügyi minisztere és egyben miniszterelnök-helyettese fontos szerepet játszott a
Magyar állam alkotmányának reformálásában, amely igen sok kétséges szabványt
tartalmaz az emberi jogok és a jogállamiság szempontjából, mint például a szabad
letelepedés korlátozása, életfogytig tartó börtönbüntetés kegyelem lehetősége nélkül,

a magzat védelme a fogontatás pillanatától, vagy épp a kétharmados többséggel hozott
jogszabályok alkotmányossági vizsgálatának megtiltása.

Figyelembe véve ezeket a tényeket, képmutató és káros, hogy épp Navracsics úr
gondoskodjon az Únió polgárainak jogairól. Tiszteletben tartva minden tagállam
kormányának demokratikus legitimitását, ebben a kivételes helyzetben, melyben az
aktuális magyar kormány poitikai érdekei ütköznek az Unió demokratikus értékeivel
és alapelveivel, arra kérjük az Európai parlamentet, hogy utasítsa el Navracsics úr
jelölését, és Magyaroszágot arra, hogy új jelöltet biztosítson, aki politikai múltjával
nem kompromitálta az emberi jogok és a jogállamiság rendszerét. Úgy gondoljuk,
hogy ez egy igen fontos kérdés ami az Unió hitelességét hozza kétségbe, mint az
emberi jogok és a demokrácia nemzetközi úttörője. Ez a hitelesség felér a kinevezés
elhalasztásával, mindaddig, amíg megfelelő hátterü biztost nem talál Magyarország.

Megköszönve a figyelmet és remélve, hogy minden lehetséges diplomáciai
indézkedést elkövetnek, hogy megelőzzék a demokratikus értékek aláásását a
tagállamokban,

üdvözlettel,

Sarnavka Sanja, az Emberi jogok házának igazgatóságának elnöke
Bosanac Gordan, CROSOL igaztgatóságának elnöke

