
 

 

 

 

 

 

Zárónyilatkozat 

 

A Magyar Ifjúsági Konferencia (MIK) 2000. március 16-án, Székelyudvarhelyen tartotta – a tavaly novemberi 

alakuló ülést követő – első rendes ülését. 

 

A MIK-ben képviselt magyarországi és Magyarország határain túli magyar ifjúsági szervezetek közösen 

emlékeztek meg az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulójáról. Az ünnepi alkalom lehetőséget nyújt 

az ifjúsági szervezetek számára arra, hogy kinyilvánítsák közös álláspontjukat: nemzet és szabadság szorosan 

összetartozó fogalmak. Az egyén csak nemzetének szabadságán keresztül tudja megélni saját szabadságát és 

csak szabad nemzet tudja biztosítani tagjainak az egyéni szabadságot. A magyar ifjúsági szervezetek 

tevékenységük során a fiatalok – életük minden területére kiterjedő – szabadságának és a magyarság egésze 

szabadságának kiteljesítésén munkálkodnak. 

 

A MIK egyetértését fejezte ki az Ifjúsági és Sportminisztérium (ISM) határon túli ifjúsági szervezetek, 

programok támogatására kiírandó pályázatainak terveivel kapcsolatosan. Ennek értelmében 2000 tavaszán az 

alábbi három témában jelennek meg pályázati kiírások: 

 

- Helyi ifjúsági közösségek újjáéledését és megerősödését segítő programok támogatása. 

- Több határon túli régió közös ifjúsági szabadidős és ifjúsági kulturális programjainak támogatása. 

- Működő magyar nyelvű ifjúsági média (írott és elektronikus sajtó) támogatása. 

 

A pályázatok keretösszege együttesen 41 millió forint. 

A MIK két ülése között Állandó Bizottsága végzi munkáját, amely a MIK ülése által meghatározott és egyéb, 

MIK döntést nem igénylő feladatokat lát el. Az Állandó Bizottság 2000. május 31-ig kidolgozza a MIK 

működésének rendjét, munkájának kereteit szabályozó dokumentumot. 

 

A MIK tájékoztatót hallgatott meg a határon túli magyar nyelvű oktatás aktuális kérdéseiről, a Magyar Kormány 

határon túli kultúrát támogató stratégiájáról, a státusztörvény megalkotásának helyzetéről és a határon túli 

régiókban folytatott ifjúságkutatási programok eredményeiről. 

 

A MIK aggodalmát fejezi ki a Tisza sorozatos, Magyarországot és több határon túli régiót is érintő szennyezése, 

a környezetvédelmi előírások súlyos megszegése miatt. A MIK követeli a szennyezést okozók felelősségre 

vonását és a természeti környezet lehető legteljesebb helyreállítását! 

 



A MIK 2000 nyarán tagszervezetei számára közös tábort szervez. A MIK következő rendes ülését 2000 

októberében Budapesten tartja. 

 

Székelyudvarhely, 2000. március 16. 


