
 

 

 

 

 

 

Zárónyilatkozat 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia (a továbbiakban MIK) 2001. március 16-án, Lendván, az új évezredben először, 

megalakulása óta negyedik alkalommal ülésezett. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia anyaországi és határon túli régiókból delegált tagjai közösen emlékeztek meg az 

1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról és vettek részt a lendvai ünnepségen. Az ünnep 

alkalmából a tagszervezetek ismét megfogalmazták: nemzedéki küldetésnek tartják közösségeik újjáépítését. A 

Kárpát-medence magyar ifjúsági közösségei a Magyar Ifjúsági Konferenciában való együttműködésükkel is e 

küldetésüknek tesznek eleget. 

 

A Magyar Ifjúsági konferencia üdvözli, hogy a Határon Túli Magyarok Hivatala és a Külügyminisztérium a 

szaktárcák észrevételeinek figyelembevételével elkészítette a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 

törvény tervezetét. A MIK tagszervezetei egyben reményüket fejezik ki, hogy a törvényt a Magyar Országgyűlés 

konszenzussal fogadja el – jelezve, hogy a határon túli magyarsággal kapcsolatos politikában a magyarországi 

parlamenti pártok egyetértésre jutottak. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia a Szociális és Családügyi Minisztérium tájékoztatóját hallgatta meg a 

magyarországi népesedési folyamatokról, a határon túli magyar családpolitikáról és a családok támogatásáról. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia örömmel üdvözölte, hogy a 2001-es esztendőben megkezdődik a határon túli 

oktatási-ifjúsági információs irodahálózat kialakítása és a határon túli ifjúságkutatás programja. A kutatás 

lehetővé teszi, hogy a státusztörvény életbelépése után folyamatosan mérni lehessen annak az ifjúságra gyakorolt 

hatását, illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a társadalomtudományokban dolgozó magyarországi kutatók 

együttműködjenek határon túli magyar szakemberekkel. A határon túli ifjúságkutatás eredményeinek 

feldolgozása után a teljes Kárpát-medencei magyar ifjúsági korosztály élethelyzetéről először lehet majd 

részletes képet kapni. A kutatás elkészülte több évtizedes igénye az ifjúságkutatással foglalkozó szakembereknek 

és a civil szervezeteknek egyaránt. 

 

A Magyar ifjúsági Konferencia fontosnak tartja a Kárpát-medencei ifjúsági összefogás kibővülését és azt, hogy a 

szervezetek kiszélesítsék kapcsolataikat az Európai Unió országainak ifjúsági szervezeteivel, azokkal közös 

programokat szervezzenek. 

 



A Magyar Ifjúsági Konferencia stratégiai fontosságúnak tartja az összmagyar ifjúságot érintő, illetve a regionális 

rendezvények kiemelt támogatását; a nemzeti öntudatot és vallásosságot erősítő előadássorozatok, 

közönségtalálkozók, rendezvények szervezésének támogatását; kisebb régiók és a szórványvidék magyarságának 

fennmaradását és gyarapodását elősegítő stratégiák kidolgozását; a történelmi Magyarország területén az ifjúsági 

turizmus fejlesztését, turisztika hálózat kiépítését. Ezen kérdésekkel kapcsolatban a MIK munkabizottságai a 

testület júniusi ülésére szakmai előterjesztéseket dolgoznak ki. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia fontosnak tartja 2001 nyarán egy MIK tábor megszervezését. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia szükségesnek látja az Ifjúsági és Sportminisztérium kábítószerfogyasztás-ellenes 

és sport politikájának kivetítését a határon túli magyarlakta régiókra is. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia ajánlással fordult a Wesselényi Miklós Közalapítvány felé, hogy határon túli 

tehetséges sportolók számára írjon ki ösztöndíjpályázatot. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia, abból az igényből kiindulva, hogy a MÁÉRT ifjúsági szintű társfóruma kíván 

lenni, szükségesnek látja intézményesített részvételi lehetőségének biztosítását a MÁÉRT bizottsági 

munkálatain. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia kéri a Magyar Kormányt, hogy az I. világháborúban az Isonzó-menti harcokban 

elesett – Szlovénia területén nyugvó – magyar katonák sírjainak gondozására, a hősök emlékének ápolására a 

korábbinál nagyobb figyelmet fordítson. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia ismételten aggodalmát fejezi ki a Tisza sorsa miatt és kéri a nemzetközi 

környezetvédelmi szervezeteket és kormányszerveket, hogy közösen, a legteljesebb határozottsággal lépjenek fel 

a vízgyűjtő területeken történő tarvágás ellen. A konferencia arra kér minden ifjúsági és civil szervezetet, hogy 

nyújtson segítséget az árvíz sújtotta területeken élő embereknek. A MIK felkéri az Ifjúsági és 

Sportminisztériumot, hogy a kárpátaljai árvízkárosultak javára legkevesebb 1 millió forintot különítsen el a 

határon túli ifjúsági programokat támogató keretéből. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia soron következő ülését 2001 júniusában tartja a vajdasági Palicson. 

 

Lendva, 2001. március 16. 


