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Zárónyilatkozat
A Magyar Diaszpóra Tanács megalakulása óta képviseli a világ magyarságának ügyét, és
érvényesíti Magyarország nemzetpolitikájának alapgondolatát, a nemzet összetartozását. 2010
óta közösen dolgozunk a világnemzetté vált magyarság gyarapodásán. Elértük célunkat:
megerősítettük Magyarország és a diaszpóra magyarságának kapcsolatát, a Magyar Diaszpóra
Tanács keretében gördülékenyen és eredményesen működik a nemzet ügyeit érintő párbeszéd
és döntéshozatal, valamint sikeresen működtetjük a diaszpórát érintő programokat. 2014-ben
a magyar nemzet közjogi egységének kiteljesedéseként a diaszpórában élő magyar
állampolgárok is részt vehettek a parlamenti választáson így immár mostantól össznemzeti
parlament képviseli a magyar nemzet közös ügyeit, szolgálja a nemzeti egységet.
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai a következőkben állapodnak meg:
-

Örömüket fejezik ki, hogy az Országgyűlés korábbi döntésének értelmében a
diaszpórában élő magyar állampolgárok is részt vehettek a magyarországi parlamenti
választáson, és a jövőben immár ebben a formában is szerepet játszhatnak a
magyarság közös ügyeinek alakításában. Emellett továbbra is kiemelt célnak tekintik a
történelmi sikertörténetté vált egyszerűsített honosítás folyamatának népszerűsítését
valamint a magyar állampolgárság egyszerűsített megállapításának támogatását.

-

Üdvözlik a kiemelkedően sikeres Kőrösi Csoma Sándor ösztöndíjprogram folytatását,
amely az ösztöndíjasok kibővített létszámának köszönhetően még eredményesebben
szolgálta a diaszpóra magyar közösségeinek megerősítését. Az idei évben a tavalyihoz
hasonlóan öt kontinensre, de már 24 országba kiküldött 100 ösztöndíjas eredményesen
végezte

tájékoztató,

közösségszervező,

hagyományőrző

és

identitáserősítő

tevékenységét. A tagok örömüket fejezik ki a Program folytatása kapcsán, amely
hasznos segítséget nyújt szervezeteik munkája során.
-

Üdvözlik a 2013. július 15-én útjára indult Julianus Programot, melynek célja, hogy
bemutassa a diaszpórában fellelhető magyar értékeket, és betekintést nyújtson a
világban szétszórtságában élő magyar közösségek identitásmegőrző munkájába.

Fontosnak tartják a Program további népszerűsítését, a magyar emlékek tárházának
folyamatosan frissítését.
-

Üdvözlik a Mikes Kelemen Program működését, amely a diaszpórában fennmaradt
magyar hagyatékokról és tárgyi örökségekről való gondoskodást tűzte ki célul. Három
kontinens (Észak-Amerika, Dél-Amerika, Ausztrália) hét országának tizenhárom
gyűjtőpontjára érkeztek meg az adományok 2014. január 1. és szeptember 30. között,
amelyek hazaszállítása jelenleg zajlik. Örömüket fejezik ki, hogy a program támogatja
egy gyűjtemény létrehozását a Magyarság Háza közreműködésével, amely megőrzi és
bemutatja az értékes magyar hagyatékokat rendszerezve, hogy fennmaradhassanak a
jövő generációi számára.

-

A másod- és harmadgenerációs fiatalok magyar identitása kulcskérdés az egész
nemzet számára, ezért a tagok szorgalmazzák a diaszpórában élő fiatalok anyanyelvi
oktatását, az identitást átörökítő foglalkozások megszervezését.

-

Elismerik azt a szerepet, amelyet a diaszpóra szervezetei, kiemelten a magyar nyelvű
egyházi közösségek játszanak a magyar nemzetpolitika céljainak elérésében, a magyar
identitás megőrzésében, valamint kifejezik együttműködési készségüket a további
közös munka kapcsán.

-

Aggodalmuknak adnak hangot a nyugati sajtóban megjelenő, Magyarországot érő,
kettős mércét alkalmazó támadásokkal kapcsolatban. Kérik és szívesen fogadják a
magyar kormányzat tájékoztatását ezen ügyekben, és kijelentik, hogy együttműködnek
a Magyar Kormánnyal a közvélemény, a sajtó és a politikai szereplők hiteles
tájékoztatásában azokban az országokban, ahol élnek.

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglalt
elvek érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében. A Tagok bíznak abban,
hogy együttműködésük sikerrel szolgálja az egyetemes magyarság egységét, valamint a
magyar nemzet teljesítőképességének és megbecsültségének növekedését a világban.
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