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ZÁRÓNYILATKOZAT
A Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége (NYEOMSZSZ) 2007. szeptember 15-én a
Finnországi Magyarok Egyesülete vendégeként a Helsinki melletti Solvalla sportközpontban tartotta meg 7.
rendes évi közgyűlését. Az országos szervezetek küldöttei megvitatták és elfogadták az egyes napirendi
pontokat.
• Jóváhagyták a Zürichi Magyar Ház Alapítvánnyal mint a zürichi magyar szervezetek szövetségével
2007. áprilisában kötött együttműködési megállapodást;
• az oktatásügy szervezettebb keretek között történő továbbvitelét;
• az információs hálózat hatékonyabb kiépítését, a híranyag folyamatos felújítását;
• az integrációs és kisebbségi ügyek intézését.
Ez alkalommal is határozottan körvonalazódott a NYEOMSZSZ arcéle, azaz megerősítést nyert azon irányelveihez való ragaszkodás, amelyek a korábbi nyilatkozataiban és állásfoglalásaiban fogalmazódtak meg és
jutottak kifejezésre. Ennek értelmében változatlanul az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc eszméi, a magyar történelmi hagyományok alapján fejti ki tevékenységét (lásd a 2006. évi közgyűlés zárónyilatkozatát).
Beszámolók hangzottak el az 50. évfordulóra országonként megrendezett nagyszabású megemlékezésekről is, amelyek a befogadó államok hivatalos intézményeivel közösen kerültek megrendezésre.
Ezek kihatásaként tudatosodott 1956 világtörténelmi jelentősége és azon szellemi-erkölcsi tőkéje, mely a jövőre nézve is megtartó erőnek bizonyul.
A közgyűlés helyzetelemzést és –értékelést fogadott el, amely szerint Magyarországon az elmélyülő politikai
és gazdasági válságból a nemzet-eszmére épülő erők összefogása jelenthet kiutat.
A magyar kisebbségek sorsának alakulásában csakis az önkormányzat különböző válfajainak alkalmazása
hozhat megoldást.
A NYEOMSZSZ tevékenységét továbbra is a Szövetség és tagszervezeteinek hatékony összefogása, az
eddigi célkitűzések következetes megvalósítása vezérli. Mindazonáltal – mint eddig is – kormányoktól függetlenül és politikai pártok befolyásától mentesen végzi munkáját.
A NYEOMSZSZ távlati céljai és gyakorlati tevékenysége vonatkozásában nélkülözhetetlennek tekinti a Határon Túli Magyar Szervezetek Fórumán, vagy hasonló, a nyugati szórvány magyarságot is magában foglaló
intézményes törekvésekben való közreműködést, amint ez legutóbb az ez év szeptember 1-én Párkányban
(Šturovo) megtartott tanácskozáson is megnyilvánult. Ugyancsak nagy súlyt fektet a magyar kormánnyal és
a parlamentben képviselt pártokkal való kapcsolattartásra. Ennek értelmében üdvözli a Kárpát-medencei
Magyar Képviselők Fórumának (KMKF) 2007. szeptember 14-i ülésére előkészített magyar-magyar együttműködési és érdekérvényesítési dokumentumot. A tanácskozáson megfigyelőként két elnökségi taggal képviseltette magát. Az anyag áttanulmányozása révén előzetesen a nyugati szórvány magyarságra vonatkozó
javaslatot nyújtott be.
A NYEOMSZSZ jelen közgyűlése újból kinyilvánítja: a nemzet és ebben a magyar kisebbségek, szórványok
sorsának alakulását figyelemmel kísérve meggyőződéssel vallja mint történelmi, nyelvi és kulturális érdekközösséget; az egyetemes magyar nemzetet, melynek a nyugati magyar szórványok szerves részét képezik.
Ebben a koordinátarendszerben valamennyi közösségnek megvan a helye. A NYOMSZSZ határozott célja,
hogy részt vegyen az egyetemes magyarság ügyét szolgáló, szervezett kereteken belül működő fórumokon.
Ennek alapján elvárja, hogy képviseletként hivatalosan elismerje és kezelje, kellő támogatásban részesítse a
mindenkori magyar kormány.
A szórvány magyarság különösen veszélyeztetett helyzetéből kifolyólag rendkívüli odafigyelést érdemel. A
közgyűlés ezért megszavazta, hogy a 2008-ban sorra kerülő „Kufstein“ Tanácskozásnak ez legyen a témája.
A közös rendezvényként tervezett Tanácskozás megszervezésével ez úttal is az Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetségét kéri fel.
Helsinki/Solvalla, 2007. szeptember 15.
A Szövetség Stockholmban bejegyzett és közhasznú / Der Bund ist in Stockholm eingetragen und gemeinnützig

