
 

 

 

 

 

 

Zárónyilatkozat 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia idei második rendes ülését – két évvel a lendvai ülés után – újra határon túli 

régióban, Szabadkán tartotta. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia helyszínének kiválasztásában az a sajnálatos tény játszott szerepet, hogy a 

Vajdaságban gyakoribbá váltak a magyar fiatalokat érintő bántalmazások. A MIK ezzel azt az üzenetet kívánja 

eljuttatni az itt élő fiatalokhoz, hogy az anyaországi és más határon túli szervezetek és fiatalok figyelemmel 

kísérik ezeket az eseményeket, és a tőlük telhető módon igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy a 

Vajdaságban is a tolerancia és egymás értékeinek megbecsülése kerüljön előtérbe. A küldöttek arra kérik az 

illetékes szerveket, a Magyar Kormányt és a magyar Európai Parlamenti képviselőket, hogy továbbra is 

képviseljék a nemzetközi fórumok előtt ezt az ügyet. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia örömét fejezi ki, hogy Szerbia és Montenegró is megkezdte a stabilizációs és 

társulási tárgyalásait az Európai Unióval, valamint reményét fejezi ki, hogy a tárgyalási folyamat sikeres lesz, és 

a vajdasági magyarság a többi magyarlakta régióval együtt mihamarabb az Unió polgára lehet. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia küldöttei tájékoztatót hallgattak meg a Vajdasági Tartományi Kormány 

munkájáról, a vajdasági autonómia-törekvésekről, valamint a vajdasági magyar oktatás helyzetéről. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia küldöttei remélik, hogy Vajdaság – és ezen belül az itt élő magyarság – 

hamarosan elnyeri azt az önrendelkezési formát, amely leginkább alkalmas arra, hogy a térség megőrizhesse 

multietnikus és mutlikulturális értékeit, és egyben megoldódik a vajdasági magyar felsőoktatás helyzete is, mivel 

ez fontos alappillére a magyar fiatalok szülőföldön való megmaradásának. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia küldöttei üdvözlik a Magyar Kormány által létrehozott Szülőföld Alap 

működésének megkezdését, és reményüket fejezik ki, hogy ez számos ifjúsági programot is támogat majd. Kérik 

továbbá egy ifjúsági kollégium felállítását. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia támogatja az önálló magyar egyetem létrehozását Erdélyben, és üdvözli a 

Magyar Ifjúsági Tanács és a Bolyai Kezdeményező Bizottság ez irányba tett lépéseit. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia támogatja a burgenlandi régió azon kérését, hogy az Agora Kárpát-medencei 

Információs és Szolgáltató Irodahálózatba bekapcsolódhasson. 



 

A Magyar Ifjúsági Konferencia arra kéri a magyarországi politikai pártokat, hogy a határon túli magyarok ügyét 

ne használják fel a 2006. évi parlamenti választási kampányban. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia 2006-ban következő üléseit Burgenlandban és Erdélyben tartja. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia örömmel üdvözli tagjai között a Magyar Koalíció Pártjának Ifjúsági Csoportját, 

egyben sok sikert kíván a Magyar Koalíció Pártjának a megyei önkormányzati választásokon. 

 

Szabadka, 2005. november 19. 


