A MAGYAR DIASZPÓRA TANÁCS
ALAPÍTÓ NYILATKOZATA

A magyar emberek 2010-ben példátlanul széles és erős összefogást hoztak
létre, amely a nemzetpolitika megújításához vezetett. Ezt tükrözi hazánk
2012. január 1-jén hatályba lépő Alaptörvénye, amely szerint „Magyarország
az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget
visel a határain kívül élő magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik
fennmaradását és fejlődését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló
törekvéseiket, egyéni és közösségi jogaik érvényesítését, közösségi
önkormányzataik létrehozását, a szülőföldön való boldogulásukat, valamint
előmozdítja együttműködésüket egymással és Magyarországgal.” A
diaszpórában élő magyarságnak – húsz évvel a rendszerváltoztatás után –
végre kellő figyelmet kell kapnia a nemzetpolitikában. A nemzeti ügyek
kormánya elkötelezett aziránt, hogy az új Alaptörvényben az egységes
magyar nemzetre megfogalmazott felelősségviselést a diaszpóra tekintetében
is megvalósítsa.
A Magyar Diaszpóra Tanács a világon szétszórtságban élő magyarság
szervezeteinek közös fóruma, amely a diaszpórában élők sajátos igényeit és
érdekeit tartja szem előtt, valamint megteremti a diaszpóra magyarságának
önálló képviseletét. A Magyar Diaszpóra Tanács és a Magyar Állandó
Értekezlet – egymással szoros együttműködésben – a közös gondolkodást,
valamint a magyar nemzet jelenét és jövőjét meghatározó döntésekhez való
hozzájárulást szolgálják.
Az ülésen elhangzottakat összegezve alulírottak, a Magyar Diaszpóra Tanács
tagjai az alábbi elvekben és célokban állapodnak meg:
– A nemzeti ügyek kormánya kölcsönös elismerésen alapuló kapcsolatot
alakít ki a diaszpórában élő magyarsággal.

– Egyetértenek a Magyar Diaszpóra Tanács létrehozásának fő céljával, amely
szerint a Magyar Kormány nyitni kíván a diaszpórában tevékenykedő magyar
szervezetek irányába, értékalapú partneri viszonyt kíván megteremteni a
diaszpórában élő magyar közösségek képviselőivel.
– Egyetértenek abban, hogy a Magyar Diaszpóra Tanács biztosít intézményes
fórumot a diaszpórában élő magyarság számára az összetartozás-tudat
erősítése, az önazonosság megőrzése és a nemzeti integráció megvalósítása
érdekében.
– Üdvözlik a Nemzeti Regiszter létrehozását, amellyel a Magyar Kormány
meg kíván szólítani minden magyart, éljen bárhol a világon. Megegyeznek
abban, hogy hozzájárulnak a Nemzeti Regiszter népszerűsítéséhez és sikeres
működéséhez.
– Tudomásul veszik azt a sajnálatos, de elkerülhetetlen jelenséget, hogy a
diaszpórában élő másod-, illetve többedgenerációs leszármazottak közül
vannak, akik már nem beszélik a magyar nyelvet. Egyetértenek abban, hogy
a magyar nemzet nem mondhat le róluk sem. Megegyeznek abban, hogy az
egységes magyar nemzetnek kiemelt figyelmet kell fordítania a magyarul
már nem beszélő, diaszpórában élő nemzettársaira. Vallják, hogy ők is a
magyar nemzetnek tagjai, akiknek tekintetében a Magyarországgal való
kapcsolat kialakítása, a magyar kultúra – és lehetőség szerint magyar nyelv –
átadása, a magyar identitás megerősítése, illetve ezek lehetőségeinek
biztosítása közös céljuk.
– Kifejezik meggyőződésüket, hogy a világ más-más táján élő magyarság
sajátos értékei kiegészítik egymást.
– Alulírottak elfogadják a Magyar Diaszpóra Tanács Ügyrendjét.
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