Magyar Diaszpóra Tanács
II. ülés
Zárónyilatkozat

A Magyar Diaszpóra Tanács 2011. november 17-én tartotta alakuló ülését azzal
a céllal, hogy a diaszpóra magyarsága az egységes magyar nemzet részeként
fejtse ki véleményét, tegyen javaslatokat és hozza meg döntéseit a magyarmagyar kapcsolatok előmozdítása, a magyar nemzeti közösségek gyarapodása
érdekében. A Tanács történelmi együttműködést hozott létre a szétszórtságban
élő magyar szervezetek között, közösséget teremtve az egyházak, a civil és
kulturális szervezetek, egyesületek valamint a cserkészet képviselőinek
bevonásával.
A Magyar Állandó Értekezlet X. ülésén a Tanács elnökségi tagjainak
egyetértésével elfogadott „A magyar nemzetpolitika – A nemzetpolitikai
stratégia kerete” című dokumentumban foglalt elvek irányt mutatnak a Magyar
Diaszpóra Tanács munkája során. A Magyar Diaszpóra Tanács jelen ülésén a
tagszervezetek egységes elkötelezettségével folytatja tevékenységét a nemzeti
identitás megerősítéséért és a nemzeti integráció elmélyítéséért.
A Magyar Kormány hangsúlyozottan számít a diaszpórában élő magyar
közösségekre, a befogadó államban felhalmozott szellemi potenciáljukra és
kulturális örökségükre a világ magyarsága megbecsültségének és
versenyképességének együttes megerősítése érdekében.
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A Magyar Diaszpóra Tanács tagjai az alábbi elvekben és célokban állapodnak
meg:
Üdvözlik a Tanács új tagjait, és kinyilvánítják nyitottságukat a szélesebb
és mélyebb együttműködés irányába.
Üdvözlik a Julianus-program elindítását, amelynek célja, hogy részletes
kataszter készüljön a magyar tárgyi örökségekről – épületekről, műalkotásokról,
emlékművekről, emléktáblákról, utcákról, könyvtárakról, levéltárakról és
múzeumokról a magyar kultúra széleskörű megismerhetősége érdekében.
Egyetértenek abban, hogy egy ilyen jellegű egységes ismeretanyagnak a
korszerű rendszerezése, bemutatása és felhasználhatóvá tétele a magyarság
értékteremtő képességét tárja a világ elé.
Fontosnak tartják, hogy a Magyarország elleni, sokszor politikai
indíttatású támadásokat elhárítsák, tompítsák és hozzájáruljanak az ország
hiteles megítélésének helyreállításához.
Kinyilvánítják, hogy továbbra is figyelemmel kísérik a magyar
közösségek helyzetét a Kárpát-medencében.
Megállapodnak, hogy a jövőben is kiemelt hangsúlyt fektetnek a magyar
fiatalok identitásának erősítésére. Jó példának tartják a diaszpórában élő fiatalok
esetében a „ReConnect Hungary – Magyar Birthright Program”-ot, melynek
célja, hogy a nyugati magyar fiatalok felmenőik származási országával
kapcsolatba lépve családjuk múltját, illetve saját identitásukat jobban megértsék.
A Kárpát-medencében hasonlóan jó példa a honismereti magyar mozgótábor.
Támogatják a Külföldi Magyar Cserkészszövetség együttműködését a
Kárpát-medencei magyar cserkészszövetségekkel és a nyugati magyar ifjúsági
szervezetekkel annak érdekében, hogy a jövő nemzedékének erkölcsi stabilitása
és magyarságtudata erősödjön.
Ösztönzik a kontinentális ernyőszervezeteket arra, hogy fordítsanak
figyelmet azon országokra, ahová a közelmúltban számos magyar vándorolt ki.
Elismerik és támogatják a diaszpórában szolgáló egyházak munkáját a
magyar közösségek megerősítése érdekében.
Javasolják egy kataszter létrehozását, amely segítségével egy helyen lenne
elérhető valamennyi ösztöndíj lehetőség a magyar fiatalok számára.
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Támogatják a Regionális Ülések koordinációs szerepének megerősítését,
amely segíti és ösztönzi az egyes diaszpórában tevékenykedő szervezetek közti
gyakorlati együttműködést.
A szervezetek kijelentik, hogy segítik azt az információs munkát, amelyet
a konzulok folytatnak az állampolgársági lehetőségek népszerűsítésében, illetve
az állampolgárság kérvényezésében.
Fontosnak tartják, hogy a kulturális kapcsolatok mellett a gazdasági
kapcsolatok is megerősödjenek, hogy Magyarország gazdasága ilyen módon is
fejlődjön.

Budapest, 2012. október 8.
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