ZAKLJUČNA IZJAVA

Mađarska omladinska konferencija je imala 32. redovno zasjedanje u Lendavi dana od 12. do 14.
svibnja 2017. godine.
Mađarsku omladinsku konferenciju su pozdravili dr. Boglárka Illés, zamjenica državnog tajnika
odgovorna za omladinsku politiku i stvaranje mogućnosti kod Ministarstva za humane resusrse, dr.
Péter Szilágyi, zamjenik državnog tajnika odgovoran za nacionalnu politiku Nacionalnog državnog
tajništva Predsjedništva vlade, Judit Vida Törnar, predsjednica Mađarske nacionalne samoupravne
zajednice Općine Lendava, i Aleksandra Kozak, tajnica Općinske uprave Općine Lendava.
Mađarska omladinska konferencija pozdravlja povećanje broj onih koji su se upisivali u prvi razred u
mađarskim školama u Južnoj Slovačkoj (Felvidék).
Mađarska omladinska konferencija sa žaljenjem uzima k znanju, da je u smislu prvostupanjske odluke
Višeg suda u Novom Sadu Vamadisz (Savez mađarskih studenata u Vojvodini) izgubio spor protiv
Pravnog fakulteta za prijemni ispit na mađarskom jeziku. Naša organizacija podupira nastavak spora
na drugom stupnju.
Pozdravljamo da Vlada Mađarske pokrenula program gospodarskog razvoja u Zakarpatskoj oblasti
sličan kao u Vojvodini. Zahtijevamo da sadašnja aktuelna gospodarska natjecanja u okviru start
programa budu još više dostupnija i za za početne mlade poduzetnike. S radošću smo primili obavijest
da se u bliskoj budućnosti očekuje otvaranje novijih inozemnih skupnih prostora.
Mađarska omladinska konferencija smatra uznemirujućim one pojave koje se mogu vidjeti prilikom
pripreme slavlja 100. obljetnice prihvaćanja izjave u Alba Iuliji (Gyulafehérvár, Rumunjska). Molimo
Vladu Mađarske da pozorno prati te događaje u interesu da komemoracija ne bi imala prizvuk
stigmatizacije mađarske zajednice.
Mađarska omladinska konferencija smatra ključnim pitanjem prepoznavanje inovacijske moći mladih
mađarskih istraživača, podupiranje uporabe ove, u interesu sačuvanja mađarskih kulturnih,
znanstvenih i gospodarskih zajednica u budućnosti. Smatramo neizbježnim suradnju domaćih i
inozemnih zajednica mladih istraživača, sačuvanje i razvijanje zajedničkog znanstvenog prostora.
Na sekcijskom zasjedanju Mađarske omladinske konferencije je sastavljen paket prijedloga za
povećanje aktivnosti mladih u javnom životu i za jačanje nacionalnog identiteta. Paket prijedloga je
prilog ove izjave.
Sljedeće redovno zasjedanje Mađarske omladinske konferencije će biti u Mađarskoj.

U Lendavi, 13. svibnja 2017.

Prilog br. 1.
Dana 13. svibnja 2017. godine su članovi sekcije „Zajednica i politika (zajednička aktivnost,
mađarski identitet)” suglasno prihvatili sljedeću izjavu:

„Po našem mišljenju integracija mladih in povećanje njihove zainteresiranosti za javni život
se mogu postići ne samo sa programima isključivo političkog karaktera nego i preko
doživljaja i aktivnosti u zajednici.
Smatramo potrebnim da se u komunikaciji s mladima osvijesti i naglašava da politika nije
protiv njih, nego je za njih i da i oni imaju svoju riječ.
Smatramo potrebnim da se lokalna samoupravna razina aktivnije uključi u proces
populariziranja javnog života pred mladima.
Smatramo važnim da u godinama srednjoškolskog obrazovanja bude više vremena za
proširenje društvenih i financijskih nauka. U višku vremena preporučujemo organiziranje
interaktivnih programa s ilustracijama (obilazak lokalnih javnih ustanova, susret sa
političarima itd.)
Smatramo važnim da se stvori mogućnost da se mladi u visokoškolskom obrazovanju i u
strokovnom obrazovanju poslije ispita zrelosti mogu baviti pitanjima javnog života i da se
upoznaju sa političkim i politički omladinskim organizacijama. Sve to želimo ostvariti tako da
ovo ne ugrožava neovisnost obrazovnih ustanova.
Predlažemo jače uključivanje lokalnih kulturnih i posvjetnih ustanova u proces pojačanja
nacionalne svijesti mladih.
Podupiramo svaku inicijativu koja povijesne događaje koji su važni iz vida nacije prikazuje na
koristan način mladima 21. stoljeća ( na pr. proizvodnja filmova i serija iz pojedinog
razdoblja mađarske povijesti, razvoj računalnih igara ili aplikacija s takvom tematikom, češče
predstavljanje organizacija za čuvanje tradicije ili za čuvanje vojničke tradicije.”

