Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h )
- Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére
természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella.
- Az alakuló ülésen Schwarzenberg herceg, a nemzetközi Helsinki
Szövetség elnöke elmondta, hogy a szövetségnek olyan emberi jogvédő
munkát kell kifejtenie, hogy a sine ira et studio elv érvényesüljön,
vagyis mindekit védeni kell bármilyen pártállású is legyen az illegő.
MÉSZÖLY Miklós a Magyar Helsinki Bizottság elnöke arról beszélt, hogy
véget ért egy olyan történelmi korszak, amelyben az emberi jogokat
csak szelektíven értelmezték, Erdős André nagykövet a bécsi
zárókonferencia magyar képviselője szerint a helsinki megállapodás
végrehajtását közösen képviseljék az állami és társadalmi szervek, s
a bizottság hívja fel minden jogsértésre az állami szervek figyelmét.
(Hírvilág, 22 h)
- Maradjunk még az emberi jogoknál, hiszen ma alakult meg a Magyar
Helsinki Bizottság. Ebből az alkalomból járt Budapesten Carl Johann
von Schwarzenberg, a nemzetközi Helsinki Föderáció elnöke. Heine ??
Ottó azt kérdezte tőle, mi késztet egy fő hivatású arisztokratát
arra, hogy az emberi jogok élharcosa legyen?
- Wie kommt man auf die Idee? ... unser Jahrhundert.
Von Schwarzenberg úr elmondta, hogy a XX. század épp elégszer
bizonyította régiónkban, mennyire fontos az emberi jogok tiszteletben
tartása. Érdeklődését az emberi jogok iránt azonban családja
története is magyarázza. Egyik nagybátyja és egyben nevelőapja
ugyanis a második világháború alatt a buchenwaldi koncentrációs tábor
foglya volt, míg másik nagybátyja a sztálini időkben egy
csehszlovákiai uránbányában volt kénytelen dolgozni. Von
Schwarzenberg úr különösen fontosnak tartja a kisebbségi jogok
védelmét, így az anyanyelv oktatását és az anyanyelven történő szabad
vallásgyakorlást. Mint elmondta, reméli hogy a ma alakult Magyar
Helsinki Bizottság is hamarosan tagja lesz az emberjogi föderációnak.
Hasonló bizottságok működnek egyébként már több szocialista
országban, Jugoszláviában a bizottság tevékenysége olyannyira
legális, hogy a nemzetközi föderáció tavalyi kongresszusát Belgrádban
tartotta. Teljesen hivatalosan működhet a lengyel bizottság is és a
szovjet Glasznoszty-sajtóklubnak sincsenek komolyabb nehézségei az
utóbbi időben. A csehszlovák bizottságnak von Schwarzenberg úr
szerint vannak ugyan még problémái, de azért...
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Magyar politikai aktivisták új szervezetet alakítottak az emberi
jogok figyelemmel tartására, és hogy nyomást gyakoroljanak a
kormányra, javítson ezek helyzetén. A Magyar Helsinki Bizottságot a
nemzetközi helsinki föderáció égisze alatt hozták létre. Tagjai azt
mondják, publikálni fogják a jogsérelmeket a szomszédos Romániában
és Csehszlovákiában. Sally Ackroyd jelenti:
- A Helsinki Bizottság vezetői elismerik, hogy az elmúlt évben
Magyarországon jelentős javulás következett be az emberi jogok
terén. Új törvényeket vezettek be, melyek törvényesítették az
ellenzéket és engedélyezték, hogy találkozókat és tüntetéseket
rendezzen.
Az ellenzéki szót, mint negatív terminust már nem használják, és
úgy tűnik megszűnt az ellenzékiek rendszeres rendőri zaklatása is.
Ugyanakkor a bizottság vezetői megállapítják, hogy még sokat kell
tenni az emberi jogok védelmében és azért, hogy vége legyen a
kényszer még mindig létező mechanizmusának.
A büntető törvények - mondják - még mindig lehetővé teszik, hogy
embereket vád alá helyezzenek és bebörtönözzenek politikai okokból,
a rendőrség még mindig fogva tarthat embereket anélkül, hogy bíróság
elé állítaná őket. (folyt.)
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A jövő évben többpárti választásokat tartanak. Ennek tükrében a
bizottság egyik fő feladatául nevezte meg annak biztosítását, hogy a
választások szabadok és demokratikusak legyenek.
Alapító nyilatkozatában a bizottság leszögezte, hogy Ausztria
kivételével Magyarország szomszédai mind súlyosan megsértik az
emberi jgookat. Minthogy magyarok szabadon utazhatnak
Csehszlovákiába és Romániába, a bizottság feladatának tekinti, hogy
figyelje az emberi jogok alakulását ezekben az országokban és
megállapításait nyilvánosságra hozza. Bár a bizottságban nincsenek
kommunista párttagok, a hatóságok mégis engedélyezték.
A kapcsolatok Romániával és Csehszlovákiával már jelenleg is
eléggé feszültek, így Prága és Bukarest valószínűleg sérelmezni
fogja, hogy a magyar hatóságok megtűrik egy olyan csoport létezését,
amely az emberi jogok helyzetét viszgálja saját országaikban. +++

