KATEGÓRIÁK MAGYARÁZATA

1. HÁTTÉRANYAGOK

A HHRF által összegyűjtött hírek, jelentések, újságcikkek, más
szervezetek anyagai általános kisebbségügyi, magyar, határon túli
magyar témában, amerikai kül- és kereskedelempolitikában, román
politikusok amerikai látogatásairól; a különböző
lobbitevékenységekhez felhasznált és összeállított anyagok

1.1. HÁTTÉRANYAGOK/CSEHSZLOVÁKIA Lásd 1. HÁTTÉRANYAGOK, kifejezetten Csehszlovákia és
csehszlovákiai magyar témában
1.1.
HÁTTÉRANYAGOK/CSEHSZLOVÁKIA/DU Lásd 1. HÁTTÉRANYAGOK, kifejezetten Duray Miklós ügyében és
RAY ÜGY
a hozzá kapcsolódó lobbitevékenységek kapcsán
1.2. HÁTTÉRANYAGOK/JUGOSZLÁVIA

Lásd 1. HÁTTÉRANYAGOK, kifejezetten Jugoszlávia és délvidéki
magyarságot érintő témában

1.3. HÁTTÉRANYAGOK/MAGYARORSZÁG
Lásd 1. HÁTTÉRANYAGOK, kifejezetten Magyarország témában
1.4. HÁTTÉRANYAGOK/ROMÁNIA
1.4.1.
HÁTTÉRANYAGOK/ROMÁNIA/BOLYAI
EGYETEM
1.4.2.
HÁTTÉRANYAGOK/ROMÁNIA/KIRÁLY
KÁROLY

Lásd 1. HÁTTÉRANYAGOK, kifejezetten Románia és erdélyi
magyar témában
Lásd 1. HÁTTÉRANYAGOK, kifejezetten a Bolyai Egyetem
megszervezése és a hozzá kapcsolódó lobbitevékenységek kapcsán

Lásd 1. HÁTTÉRANYAGOK, kifejezetten Király Károly ügyében és
a hozzá kapcsolódó lobbitevékenységek kapcsán

1.4.3.
HÁTTÉRANYAGOK/ROMÁNIA/MAROSVÁS Lásd 1. HÁTTÉRANYAGOK, kifejezetten a Marosvásárhelyen 1990ÁRHELY 90
ben történt incidens és a hozzá kapcsolódó lobbitevékenységek
kapcsán
2. TÜNTETÉSEK

2.1. TÜNTETÉSEK VILÁGSZERTE 1988.
NOVEMBER 15-ÉN

3. ELŐADÁSOK, TÁJÁKOZTATÓK

4. LOBBI

A HHRF által (vagy a HHRF által is) szervezett tüntetések felhívásai,
beszámolói, dokumentációja

A HHRF által a romániai falurombolás kapcsán világszerte egy időben
szervezett tüntetések dokumentációja
A HHRF által szervezett tájékoztató előadások anyagai,
dokumentációi; illetve olyan előadások, amely megtartására a HHRF
tagjait kérték fel

A HHRF lobbitevékenysége és az azokhoz kötődő dokumentáció,
általános lobbi információk. Ebben a mappában vannak azok az
anyagok, amelyek nem sorolhatóak be közvetlenül egyik almappába
sem, illetve azok, amelyek nem a kongresszusi vagy Fehér Ház-i lobbi
akciókhoz köthetőek. A kisebbségi magyar ügyekről való
tömegtájékoztatási tevékenységek

4.1. LOBBI/DURAY UGY

4.2. LOBBI/KONGRESSZUS

4.3. LOBBI/KONGRESSZUSI
MEGHALLGATASOK

4.4. LOBBI/LEVELIRO AKCIOK

4.5. LOBBI/WHITE HOUSE

A HHRF Duray Miklós ügyében kifejtett lobbi tevékenysége (amerikai
kongresszus, híradás, stb.)
A HHRF által az amerikai Kongresszusban folytatott lobbi
tevékenység dokumentációi. Ide tartoznak a Románia legnagyobb
vámkedvezményének megvonására tett erőfeszítések: képviselők
megkeresése, tájékoztatása, meggyőzése az ügy támogatásáról. Itt
találhatóak azok a mappák is, amelyek a HHRF-fel által már az ügynek
megnyert képviselők erőfeszítéseit tartalmazzák, továbbá minden, a
Kongresszus által az üggyel kapcsolatos döntés, határozat javaslat
dokumentációja.
A Kongresszus által Románia legnagyobb vámkedvezményéről tartott
meghallgatások jegyzőkönyvei, benne a HHRF munkatársai által
benyújtott/szóbeli tanúvallomásai
A HHRF egyik legnagyobb lobbierejét az jelentette, hogy egy-egy
akcióhoz sikeresen tudta mozgósítani az amerikai magyarság egy jó
részét. Ebben a mappábana levélírási akciókra toborzó és azokat
dokumentáló anyagok találhatóak, amelyek szorosan összefüggnek a
4.2. mappával.
Kifejezetten a Fehér Házat célzó akciók dokumentációja

5. CSCE - HELSINKI PROCESS

A HHRF által a Helsinki utókonferenciákon folytatott tájékoztató- és
lobbitevékenységek dokumentációja, beadványok, stb.

6. SEGÉLYAKCIÓK, SEGÉLYKÉRÉSEK

A HHRF által kezdeményezett segélyakciók anyagai, illetve a HHRFhez beérkezett segélykérések dokumentumai
A HHRF Bolyai Egyetem újraszervezése kapcsán tett adománygyűjtő
tevékenysége

6.1. SEGÉLYAKCIÓK/BOLYAI

7. TÁJÉKOZTATÓ UTAK

7.1. TÁJÉKOZTATÓ UTAK/DURAY
7.2. TÁJÉKOZTATÓ UTAK/TŐKÉS
8. KAMPÁNY
9. MÉDIA, SAJTÓKÖZLEMÉNYEK
10. ERDÉLYI MAGYAR HIRÜGYNÖKSÉG
11. ELLENPONTOK

A HHRF által határon túli magyar politikusoknak, vezetőknek,
értelmiségieknek szervezett amerikai tájékoztató utak anyagai,
dokumentációja
Duray Miklós amerikai útjának dokumentációja
Tőkés László amerikai útjainak dokumentációi
Amerikai magyar, vagy a HHRF céljait támogató amerikai
politikusoknak szervezett kampányesemények, adománygyűjtők,
tájékoztatók dokumentációi
A HHRF magyar és angol nyelvű sajtóközleményei, újsághirdetései
Az Erdélyi Magyar Hírügynökség (Hungarian Press of Transylvania)
anyagai
A HHRF-hez eljutott Ellenpontok szamizdat anyagai

12. RÁDIÓMŰSOROK

A HHRF által vagy közreműködésével szerkesztett rádióműsorok
anyagai

13. SZEMÉLYEK

A HHRF által összegyűjtött anyagok határon túli magyar (vagy a
kisebbségi kérdéssel foglalkozó) személyekről és személyektől

13.1. SZEMÉLYEK/KIRÁLY KÁROLY
14. NATO
15. HHRF BESZÁMOLÓK ÉS
KÜLDEMÉNYEK
16. CIMLISTÁK
17. HHRF BELSŐ
18. HHRF WORLDWIDE
18.1. HHRF WORLDWIDE/1988
19. NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

20. AMERIKAI MAGYAR SZERVEZETEK

21. EGYÉB

A HHRF által Király Károlyról és -tól összegyűjtött anyagok
A kelet-európai országok NATO-csatlakozása kapcsán gyűjtott
anyagok és a HHRF ezzel kapcsolatos tevékenységének
dokumentációja
A HHRF által saját tevékenységükről készített beszámolók és
küldemények (a támogatóknak postán kiküldött anyagok)
A HHRF támogatóinak, adományozóinak címei, sajtócímek és kontaktok, egyéb amerikai és európai címlisták
A HHRF irodai dokumentációja
A HHRF nemzetközi kapcsolatai, jelenléte más országokban
A HHRF által koordinált, világszerte lezajló tüntetések
dokumentációja
Nemzetközi szervezetek (ET, ENSZ, AI, HRW, stb.) anyagai a
HHRF által képviselt ügyekről
Más amerikai magyar szervezetek akciói a HHRF által képviselt
ügyekben; a HHRF együttműködése más amerikai magyar
szervezetekkel; egyéb amerikai magyar tevékenységek
Egyéb, a fentebbi kategóriákba be nem sorolható HHRF
tevékenységek

