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A Magyar Diaszpóra Tanács a Magyar Kormány tanácsadó testületeként immáron négy éve
vesz részt a világ magyarságát érintő ügyek és a diaszpóra magyarságát célzó programok
alakításában. Az elmúlt időszakban több, a diaszpóra helyzetére speciálisan kidolgozott
program indult útjára, melyek középpontjában a diaszpóra értékteremtő munkájának segítése,
megerősítése és megismertetése áll. Elkötelezettek vagyunk a megkezdett munka
folytatásában és abban, hogy a rendelkezésre álló kereteket az új kihívásoknak megfelelően
alakítsuk és fejlesszük.
A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai a következő elvekben és célokban állapodnak meg:

-

Sikeresnek ítélik az egyszerűsített honosítás és az állampolgárság megállapítás eddigi
folyamatát és bizakodóak a tekintetben, hogy az eljárás nyújtotta lehetőséggel a
jövőben is élni fognak a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő magyarok,
hozzájárulva ezzel a magyar nemzet egységének folyamatos kibővüléséhez.
Megállapodnak abban, hogy az egyszerűsített honosítás népszerűsítésében a
tagszervezetek a külképviseletek munkatársaival közösen vesznek részt.

-

Üdvözlik, hogy 2015-ben is folytatódik a Kőrösi Csoma Sándor Program, amely a
célországok számának növekedésének köszönhetően újabb magyar közösségek
megerősítéséhez járulhatott hozzá. Immáron 26 országban tevékenykednek a kiküldött
ösztöndíjasok a diaszpórában élők identitásának megerősítése érdekében. Az idei
évben a tavalyihoz hasonlóan 100 ösztöndíjas utazott a szervezetekhez, hogy segítse
és ösztönözze a magyar közösségek tevékenységét. Köszönettel veszik tudomásul,
hogy a program időtartama a tagok kérésének megfelelően a kontinentális
sajátosságokat figyelembe véve változott meg. Reményüket fejezik ki a tekintetben,
hogy a Program 2016-ban is folytatódik. Szintén üdvözlik a Petőfi Sándor Program
elindítását, ami a szórványmagyarság megőrzését célozza.

-

Üdvözlik a diaszpórában fennmaradt magyar hagyatékokról és tárgyi örökségekről
való gondoskodást vállaló Mikes Kelemen Program eddigi eredményeit. A program
keretében összegyűjtött adományok hazaszállítása, és azoknak az Országos Széchényi
Könyvtár munkatársai által végzett katalogizálása folyamatban van. Üdvözlik a
Magyar Nemzeti Levéltár bekapcsolódását a programba, amelynek eredményeképpen
a gyűjtés kiterjedhet a könyveken kívül a levéltári anyagokra is. Örömüknek adnak
hangot annak kapcsán, hogy a program idén, digitalizálást, történeti kutatások és életút
interjúk készítését is vállalta, amelynek érdekében 10 ösztöndíjas érkezett a diaszpóra
szervezetekhez.

-

Támogatják azt a döntést, hogy a diaszpóráról összegyűlt tudás bemutatására
Emigrációs és Diaszpóra Központ jöjjön létre, amely vállalja a diaszpóra
gyűjtemények adatbázisban való feldolgozását, a diaszpórában élőkkel való kapcsolat
erősítését, állandó és időszaki kiállításokon mutatja be a magyar emigráció történetét,
a témában tudományos és ismeretterjesztő előadásokat, konferenciákat szervez.

-

Támogatják a világban fellelhető magyar értékeket és emlékeket bemutató Julianus
Program folytatását. Üdvözlik, hogy a program segítségével már több száz magyar
emlék vált elérhetővé a Nemzeti Regiszteren. Arra bíztatják a tagszervezeteket, hogy
adatszolgáltatásukkal, saját gyűjtésükkel járuljanak hozzá a kataszter folyamatos
bővítéséhez.

-

Támogatják azt, hogy a diaszpórában élő és a határon túli magyar fiatalok jobban
megismerjék egymást és Magyarország kulturális kincseit a Diákok Határok Nélkül
(Students Without Boundaries program – Magyarságismereti Mozgótábor) és a
ReConnect Hungary – Magyar Birthright Program keretében.

-

Elismeréssel üdvözlik a diaszpóra magyar egyházainak szerepvállalását a nemzeti
identitás megőrzésében, és fontosnak tartják struktúráik fenntartását.

A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai kinyilvánítják elkötelezettségüket a fentiekben foglalt
elvek érvényre juttatásában, a kijelölt feladatok elvégzésében.
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