ZÁRÓNYILATKOZAT

A Magyar Ifjúsági Konferencia 2016. április 22-24. között Kárpátalján, Antalócon tartotta 30. rendes
ülését.
A Magyar Ifjúsági Konferenciát Schanda Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériuma
ifjúságpolitikáért és esélyteremtésért felelős helyettes államtitkára, dr. Brenzovics László, a
Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség elnöke, Buhajla József, Magyarország Ungvári
Főkonzulátusának főkonzulja és dr. Kota György kormánybiztosi koordinátor köszöntötte.
A Magyar Ifjúsági Konferencia fontos lépésnek tartja, hogy immáron jogi személyként, szervezetileg
és anyagilag is megerősítve képviselheti a magyarországi és külhoni fiatalok jogait és érdekeit, és
segítheti, támogathatja őket.
Üdvözöljük a Bethlen Gábor Alapkezelő ifjúsági közösségek tevékenységének támogatására kiírt
pályázatát, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága által elindított külhoni magyar fiatal
vállalkozók éve programot, valamint a Nemzeti Tehetség Program külhoni régiókra történő
kiterjesztését.
A Magyar Ifjúsági Konferencia üdvözli az erdélyi magyar fiatalok döntését, hogy politikai szerepet is
vállalnak a közösség szervezésében és képviseletében, illetve az erdélyi politikai szereplők döntését,
hogy partnerként, szövetségesként tekintenek a fiatal generációra. Bízunk abban, hogy az erdélyi
magyarok a 2016-ban sorra kerülő önkormányzati és parlamenti választásokon nagy arányban vesznek
részt és erős képviseletet szereznek.
Támogatjuk a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának Külhoni programját; amely
előremozdítja a diák és hallgatói szervezetek fejlődését; ezért kérjük a Kormányzat támogatását, hogy
a törekvések megvalósulhassanak.
Példamutatónak tekintenénk, ha a muravidéki, nemzetiségileg vegyes Községi Tanácsok ülésein a
külön státusú nemzetiségi tagok élnének a magyar nyelvhasználati jogukkal.
Támogatjuk az anyaországból Vajdaságba és Kárpátaljára érkező gazdaságfejlesztési támogatás
programját, és reményünket fejezzük ki aziránt, hogy a fiatalok hangsúlyosan részesülnek ebből a
forrásból.
Bízunk benne, hogy a soron következő szerbiai választások a magyar érdekképviselet megerősödését
eredményezik. Üdvözöljük, hogy 5 év után a kormányközi szerb-magyar kisebbségi vegyes bizottság
újonnan összeült. Támogatjuk a magyar nyelven történő felvételizés lehetőségének biztosítását a
vajdasági egyetemi karok mindegyikén.
A kárpátaljai régió köszöni az elmúlt időszakban tapasztalt erkölcsi és anyagi támogatást a kialakult
ukrajnai helyzet kapcsán, amelyekre számít a továbbiakban is.
A Magyar Ifjúsági Konferencia a soron következő ülését 2016 őszén, Magyarországon tartja meg.
Antalóc, 2016. április 23.

