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Sokat készültünk a Nemzeti Jogvédő Szolgálattal közös hagyományos jogvédő, monitorozó
utunkra. Erdély, Felvidék és Délvidék után ezúttal Kárpátaljára indultunk. Mint azt az elmúlt
hetekben minden magyar ember megtapasztalhatta, az ukrán állam a legkevésbé sem tartja be
az Európai Unió és Ukrajna közötti társulási szerződésben foglalt alapelveket: jogállamiság,
demokrácia, az emberi jogok védelme, különös tekintettel a nemzeti „kisebbségek” jogainak
biztosítására. Ezzel tökéletes összhangban Dr. Gaudi-Nagy Tamást és engem, mint a határnál
kiderült, öt évre kitiltottak Ukrajna területéről. Ennek semmiféle indokát nem adták. Büszke
vagyok arra, hogy nem hátráltunk meg, a kitűzött missziót teljesítettük, illetve teljesíteni fogjuk.
Terveink szerint megtartottuk első fórumunkat, amelyre a körülmények miatt videokonferencia
keretében került sor. Ennek anyagát folytatásokban fogom közölni, és nagyon kérem, hogy
minél többen osszák meg a felvételt, hogy bebizonyítsuk: nem lehet megfélemlítéssel és
jogtiprással elhallgattatni a magyar jogvédőket! A fórum első részében én beszéltem az Ukrajna
által megsértett európai normákról. Teljes mértékben összeegyeztethetetlen az európai
normákkal (amelyek betartására Ukrajna elköteleződött az EU-Ukrajna társulási szerződésben),
hogy az őshonos magyar közösség folyamatosan retteg a titkosszolgálatoktól, a nacionalista
paramilitáris csoportoktól, a véleménynyilvánítási szabadságuk, gyülekezési joguk,
szólásszabadságuk sárbataposásától. Erre részletes beszámolóban fogom fölhívni Juncker
bizottsági elnök és Mogherini külügyi biztos asszony figyelmét. Technikai okokból lassan kellett
beszélnem, de bízom benne, hogy az elmondottak érthetőek és tanulságosak. Nagyon örülnék
annak, ha különösen Kárpátalján (és a többi elszakított magyar területen) minél többen
megnézhetnék fórumunknak ezen részét és soron következő részeit. A továbbiakban majd Dr.
Gaudi-Nagy Tamás előadása hallható, továbbá Dr. Menyhárt Gabriella erdélyi ügyvéd, Polgár
Hajnalka felvidéki jogvédő és Czigány Imre nyugalmazott európai bizottsági tisztviselő
értékelése következik az ukrajnai emberi jogi helyzetről, a magyar őshonos közösséggel
szembeni jogtiprásokról.
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Kitiltva Ukrajnából! Morvaiék a határról jelentkeznek
Fura levelezésem a nagykövettel - Irány Kárpátalja (?)
Morvai Krisztina 2017. szeptember 4-én kelt levele levele Mykola Tochytskyi nagykövetnek.
Mykola Tochytskyi válasza Morvai Krisztinának.
Morvai Krisztina 2017. szeptember 27-én kelt válaszlevele Mykola Tochytskyi nagykövetnek.
A Timmermans és Mogherini alelnökökkel történt levelezés magyar nyelven itt olvasható.
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