
 

 

 

 

 

 

Zárónyilatkozat 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) a tavaly őszi budapesti alakuló és az ez év tavaszi székelyudvarhelyi 

ülése után harmadik alkalommal 2000. december 4-én, Budapesten ülésezett. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia örömmel köszönti tagjai között a burgenlandi magyar ifjúsági szervezet 

képviselőjét, aki az ülésen írta alá a MIK Alapító Nyilatkozatát és vált ezáltal a Kárpát-medencei ifjúsági 

együttműködés részesévé. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferenciában képviselettel rendelkező határon túli ifjúsági szervezetek, valamint az 

anyaország ifjúsági közösségei a MIK keretei között történt egyéves együttműködésüket sikeresnek minősítik. 

 

A vajdasági ifjúsági szervezetek tájékoztatták a Magyar Ifjúsági Konferenciát a Jugoszláv Szövetségi 

Köztársaságban végbement demokratizálódási folyamatokról. A MIK a számbelileg kisebbségben élő nemzeti 

közösségek jogainak tiszteletben tartását továbbra is egy demokratikus állam alapértékének tartja, ezért 

támogatja a Vajdaság magyar ifjúsági szervezeteit a magyar kisebbség jogainak érvényesítése érdekében végzett 

munkájukban. 

 

A MIK aggodalommal figyeli a romániai politikai helyzetet, és bízik abban, hogy a választások eredményei nem 

térítik el Romániát az európai integráció útjáról, ugyanakkor támogatásáról biztosítja az erdélyi magyar ifjúsági 

szervezetek legitim képviseletét ellátó Magyar Ifjúsági Tanácsot. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia tagjai elfogadták a fórum Szervezeti és Működési Szabályzatát, egyúttal 

megnövelték a MIK-be delegált szervezetek számát. A jövőben az erdélyi régiót tíz, Csángóföldet két, 

Muravidéket két, Horvátországot két, Burgenlandot két, a nyugati magyar ifjúsági szervezeteket két, Kárpátalját 

négy, Vajdaságot öt, Felvidéket hat, az anyaországot tizenhárom küldött képviseli. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia tájékoztatót hallgatott meg a Magyarországgal szomszédos államokban élő 

magyarokról szóló törvény koncepciójáról, valamint a törvény-előkészítésben az ifjúsági ügyeket hangsúlyosan 

kezelő Magyar Állandó Értekezlet Oktatási, valamint Kulturális Szakbizottságának tevékenységéről. A 

beszámolók ismeretében, a Magyar Ifjúsági Konferencia támogatja a törvény megalkotását, amely jogszabály 

elfogadása esetén jelentősen hozzájárulna a határon túl élő magyarság elnyomott, jogfosztott létéből fakadó 

hátrányos helyzetének enyhítéséhez. 

 



A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli a határon túli magyar felsőoktatás fejlesztésére irányuló konkrét 

kormányzati lépéseket (Sapientia Alapítvány, komáromi magyar nyelvű felsőoktatás). 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli, hogy a Magyar Köztársaság 2001-2002. évi költségvetésében a határon 

túli ifjúsági szervezetek támogatására fordítandó összeg jelentősen nőtt. A MIK javasolja, hogy a határon túli 

ifjúsági programokat támogató jövő évi pályázatok elbírálásánál előnyt élvezzenek a régiókon átnyúló ifjúsági 

programok, a magyar nyelv megőrzésére figyelmet fordító ifjúsági médiumok és a közművelődési egyesületek. 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia tagszervezetei számára fontos, hogy a szórványmagyarság életének területén is 

legyen mód a Kárpát-medencei magyar ifjúsági szervezetek találkozójára, ezért 2001 tavaszán a Muravidéken és 

a Vajdaságban, 2001 őszén Horvátországban tart ülést. 2002 tavaszán Felvidéken, őszén Kárpátalján ülésezik a 

Magyar Ifjúsági Konferencia. 

 

Budapest, 2000. december 4. 


