SKLEPNA IZJAVA

Madžarska mladinska konferenca je od 12. do 14. maja 2017 imela svojo 32. redno sejo v Lendavi.
Madžarsko mladinsko konferenco so pozdravili dr. Boglárka Illés, namestnica državnega sekretarja za
mladinsko politiko in ustvarjanje priložnosti pri Ministrstvu za humane resurse, dr. Péter Szilágyi,
namestnik državnega sekretarja odgovornega za nacionalno politiko Državnega sekretariata za
nacionalno politiko Premierstva, Judit Vida Törnar, predsednica Madžarske nacionalne samoupravne
skupnosti občine Lendava in Aleksandra Kozak, sekretarka Občinske uprave Občine Lendava.
Madžarska mladinska konferenca pozdravi rast števila prvošolcev, ki so se vpisali v madžarske šole v
Južni Slovaški (Felvidék).
Madžarska mladinska konferenca z obžalovanjem vzame na znanje, da je v smislu prvostopenjske
odločbe Višjega sodišča v Novem Sadu Vamadisz (Zveza madžarskih dijakov v Vojvodini) izgubila
sodni spor zoper Pravno fakulteto za sprejemni izpit v madžarskem jeziku. Naša organizacija podpira
postopek na drugi stopnji.
Pozdravimo, da je Vlada Madžarske uvedla podoben program razvoja gospodarstva v Zakarpatskem
območju kot v Vojvodini. Prosimo, da sedanji aktualni gospodarski razpisi, v okviru start programov
bodo dostopnejši tudi za začetne mlade podjetnike. Veseli nas obvestilo, da se v bližnji prihodnosti
pričakuje odpiranje skupinskih prostorov v tujini.
Madžarska mladinska konference smatra za vznemirjajoče pojave, ki se lahko izkusijo pri pripravi
slovesnosti 100. obletnice sprejema izjave v Alba Iuliji (Gyulafehérvár, Romunska). Prosimo Vlado
Madžarske, da pozorno spremlja dogodke v interesu tega, da spomin ne bo imel stigmatizacijskega
prizvoka za madžarsko skupnost.
Madžarska mladinska konferenca meni, da je ključnega pomena prepoznavanje inovacijske moči
mladih madžarskih raziskovalcev, podpora uporabe teh v interesu prihodnje ohranitve madžarskih
kulturnih, znanstvenih in gospodarskih skupnosti. Smatramo neizogibnim sodelovanje domačih in
tujskih mladih raziskovalnih skupnosti, obdržitev in razvoj skupnega znanstvenega območja.
Na sekcijskem zasedanju Madžarske mladinske konference je sprejet paket priporočil za povečanje
javnega delovanja mladih, ter za okrepitev nacionalne identitete. Paket priporočil je priloga te izjave.
Madžarska mladinska konferenca bo svoje naslednje zasedanje imela na Madžarskem.

V Lendavi, 13. maja 2017

Priloga št. 1.
Dne 13. maja 2017, člani sekcije „Skupnost in politika (skupnostna aktivnost, madžarska
identiteta)” so soglasno sprejeli naslednjo izjavo:

„Po našem mnenju integracija mladih in povečanje interesa za javno življenje se lahko
uresniči tudi preko skupnih doživetij, aktivnosti in ne samo s programi izključno partijsko
političnega značaja.
Smatramo potrebnim v komunikaciji z mladimi osveščanje in poudarek tega, da politika ni
zoper njih, temveč za njih in imajo vpliv na politiko.
Smatramo potrebnim, da se aktivnejše vključi samoupravni nivo v postopek popularizacije
javnega življenja za mlade.
Smatramo pomembnim, da v obdobju srednješolskih let mladi imajo več časa za državljanske
in finančne vede v srednješolskem izobraževanju. V dodatnem času priporočamo
organiziranje interaktivnih in nazornih programov (obisk lokalnih javnih zavodov, srečanje s
politiki itd.)
Smatramo pomembnim ustvarjanje možnosti za to, da se mladi, ki se udeležijo
visokošolskega izobraževanja in strokovnega izobraževanja po maturi ukvarjajo z vprašanji
javnega življenja, in se spoznajo s političnimi in mladinskimi političnimi organizacijami. Vse
to želimo tako uresničiti, da s tem ne bo ogrožena neodvisnost izobraževalnih ustanov.
Priporočamo večjo udeležbo lokalnih kulturnih in javnih izobraževalnih ustanov v postopek
okrepitve nacionalne zavesti mladih.
Podpiramo vse pobude, ki zgodovinske dogodke, pomembne iz vidika nacije prikažejo na
uporaben način za mlade iz 21. stoletja (npr. proizvodnja filmov in serij, ki prikazujejo
posamezna obdobja madžarske zgodovine, razvoj računalniških igric in aplikacij s takšno
tematiko, pogostejši pojav organizacij za ohranjanje tradicij in tradicij vojaštva).”

