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19. 09. 2020 

Europäische Bürgerinitiative für die Gleichstellung der Regionen und die Erhaltung der 
regionalen Kulturen 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Vorstand des Bundes Ungarischer Organisationen in Deutschland e.V. (BUOD) bittet alle in 
Deutschland lebenden EU-Bürger, die Europäische Bürgerinitiative für die Gleichstellung der 
Regionen und die Erhaltung der regionalen Kulturen zu unterstützen! 

Warum sollten Sie diese Europäische Bürgerinitiative unterstützen? 
Diese Bürgerinitiative möchte erreichen, dass bei der regionalen Förderpolitik (Kohäsionspolitik) der 
EU die Regionen mit nationalen, ethnischen, kulturellen oder sprachlichen Besonderheiten 
angemessen berücksichtigt werden.  

Ungarn ist aufgrund der autochthonen ungarischen Minderheiten in den Nachbarstaaten Ungarns 
besonders am Erfolg dieser Bürgerinitiative interessiert. Doch gibt es in Europa zahlreiche weitere 
autochthone Minderheiten, die ebenfalls starkes Interesse am Erfolg dieser Bürgerinitiative haben, 
wie z.B. die deutschsprachige Minderheit im Elsass oder das Volk der Samen (Lappen) in Fenno-
skandinavien. All diese angestammten Minderheiten tragen in erheblichem Maße zur Vielfalt, 
Reichhaltigkeit und Stärke der europäischen Kultur bei.  

Weitergehende Informationen über autochthone Minderheiten in Europa finden Sie unter: 
https://www.fuen.org/de/article/Autochthone-Minderheiten-in-Europa.  

Voraussetzung für den Erfolg der Europäischen Bürgerinitiative 
• Insgesamt mindestens 1 Million berechtigte Personen unterstützen die Bürgerinitiative 
• In mindestens 7 Staaten wird die minimal notwendige Anzahl von Unterschriften erreicht 

Sind diese Voraussetzungen erfüllt, dann muss die Europäischen Kommission und das Europäische 
Parlament sich mit dem Anliegen der Bürgerinitiative befassen. 

Detaillierte Beschreibung und Online-Unterstützung 
Eine detaillierte Beschreibung, Hintergrundinformationen sowie die Möglichkeit zur schnellen und 
unkomplizierten Online-Unterstützung bis zum 7. November finden Sie hier: 

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative 

http://www.nationaleregionen.eu/ 

https://www.signiteurope.com/de/ 

 

Vielen Dank im Voraus für Ihre Unterstützung! 

Dr. Kornél Klement, Vorsitzender  
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Fordítás a német nyelvű eredtiből 
2020.09.19. 

Európai polgári kezdeményezés a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák 
fenntarthatóságáért 

Tisztelt Hölgyek és Urak! 

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége (BUOD) elnöksége kéri az összes 
Németországban élő európai uniós állampolgárt, hogy támogassa a régiók egyenlőségét és a 
regionális kultúrák megőrzését szolgáló európai polgári kezdeményezést! 

Miért kellene támogatnia ezt az európai polgári kezdeményezést? 
Ez a polgári kezdeményezés azt szeretné elérni, hogy az EU regionális finanszírozási politikája 
(kohéziós politika) kellő figyelmet fordítson a nemzeti, etnikai, kulturális vagy nyelvi jellemzőkkel 
rendelkező régiókra. 

Magyarország a szomszédos államokban élő őshonos magyar kisebbségek miatt különösen 
érdekelt ennek a polgári kezdeményezésnek a sikerében. De Európában számos más őshonos 
kisebbség is él, amelyek szintén nagyon érdekeltek ennek a polgári kezdeményezésnek a 
sikerében, mint pl. az elzászi német ajkú kisebbség vagy Fennoskandiában a számi nép (lappok). 
Mindezek az ősi kisebbségek jelentősen hozzájárulnak az európai kultúra sokszínűségéhez, 
gazdagságához és erősségéhez. 

További információ Európa őshonos kisebbségeiről a következő címen található: 
https://www.fuen.org/hu/article/Europa-oshonos-nemzeti-kisebbsegei. 

Az európai polgári kezdeményezés sikerének előfeltétele 
• Összesen legalább 1 millió jogosult személy támogatja a polgári kezdeményezést 
• Legalább 7 országban az aláírások száma eléri a szükséges minimumot 

Ha ezek a feltételek teljesülnek, az Európai Bizottságnak és az Európai Parlamentnek foglalkoznia 
kell a polgári kezdeményezés ügyével. 

Részletes leírás és online támogatás 
Részletes leírás, háttérinformációk, valamint lehetőség a gyors és egyszerű online-aláíráshoz 
november 7-ig itt található: 

https://eci.ec.europa.eu/010/public/#/initiative 

http://nemzetiregiok.eu/ 

https://www.signiteurope.com/ (angolul) 

 

Előre köszönjük támogatását! 

Dr. Klement Kornél, elnök 
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