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Mi, az erdélyi magyar szórványközösségek képviselői idén nyolcadik alkalommal Segesváron
szerveztük meg a Magyar Szórvány Napját, megemlékezve Bethlen Gábor erdélyi fejedelmünk
születésének napjáról.

I.
A Romániai Magyar Demokrata Szövetség számára minden magyar számít – ez nem egy
szlogen, hanem a nap mint nap megélt valóság. Olyan programok gyakorlatba ültetésén
dolgozunk ezért, amelyek által a gyermekek és szüleik is úgy érezhetik: biztos magyar jövő van a
szórványban. Bár a mindennapi életben interetnikus környezetben kell megtartanunk
identitásunkat, vitathatatlan tény, hogy magyar intézményeink hiányában (iskola, egyház, civil
szervezetek stb.) az asszimilációs folyamat is felgyorsulna.
Tudatában vagyunk annak, hogy a magyar közösség megmaradása és gyarapodása a
szórványban jól működő, minőségi oktatást biztosító intézmények nélkül elképzelhetetlen. Az
elmúlt esztendőkben olyan szórványkollégiumokat sikerült létrehoznunk ezért, ahol ma már
több ezer gyermek tanul. De nem állhatunk le: az oktatási rendszer folyamatos minőségi és új
programokkal való bővítésére van szükség ahhoz, hogy közösségünk versenyképes legyen, hogy
a vegyes házasságban élő szülők is úgy érezzék, érdemes gyermekeiket magyar iskolába
íratniuk.
Támogatjuk a magyar oktatást, és azokat a kezdeményezéseket, amelyek által a magyar vagy
vegyes házasságokból származó gyermekek többlettudásban részesülnek a magyar oktatási
intézményekben. Vonzóvá kell tennünk ezeket olyan szolgáltatásokkal, amelyeknek a
közösségépítés képezi az alapját, és amelyek a többségi iskolákban nem elérhetőek.
A délutáni anyanyelvű oktatás (afterschool program) bevezetését azért támogatjuk a
szórványban, mert valós alternatívát nyújt a többségi oktatási intézményekkel szemben, és
biztosítja gyermekeinknek a minőségi magyar oktatást és a magyar környezetben való nevelést.

II.

Felidézve a szamosújvári, 2017. évi szórványkonferencia záródokumentumát, üdvözöljük a
Minority SafePack Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés sikeres aláírásgyűjtését, és
köszönetünket fejezzük ki a szórványban élő közösségeinknek azt a határozott kiállást és
szolidaritást, amelyet annak kampányában bizonyítottak. Büszkén nyugtázzuk, hogy az RMDSZ
az európai kisebbségvédelem zászlóshajója, valamint a FUEN motorja és aktív, kezdeményező
tagszervezete.
Kijelentjük, hogy töretlenül bízunk abban, hogy az őshonos nemzeti közösségek és nyelvi
kisebbségek jogait az Európai Unió szavatolni fogja, kötelezve a tagállamokat azok tiszteletben
tartására. A Minority SafePack aláírásával 300 ezer erdélyi magyar és 1 millió 300 ezer európai
ember kimondta: az őshonos kisebbségek helyzete távolról sincs megoldva.
Mi, szórványban élő magyarok, azt akarjuk, hogy európai szabályozások védjenek bennünket,
őshonos nemzeti kisebbségeket!

III.
Az európai kisebbségvédelmi jogalkotás sorsa az európai parlamenti választás
eredményességén múlik. Ott dől el, hogy olyan politikusok fogják az Európai Bizottságot
vezetni, akiknek fontos az őshonos kisebbségek sorsa, vagy azok döntenek jövőnkről, akik
továbbra is szőnyeg alá söpörnék igényeinket.
Elvárjuk, hogy Európa tartsa tiszteletben annak az 50 millió állampolgárnak a jogait, aki
valamely őshonos nemzeti közösség vagy nyelvi kisebbség tagja. Európának a gyakorlatban is
meg kell valósítania az egyenjogúságot, ezért az Európai Uniónak változnia kell!
Most, a 2019. évi európai parlamenti választás előkampánya közepette kijelentjük, hogy a
romániai magyar közösség érdeke megőrizni erős képviseletét az Európai Parlamentben. Ezért
minden szórványban élő magyar embert szolidaritásra és egységes fellépésre buzdítunk, hiszen
együtt, a tömbben, az interetnikus környezetben és a szórványban élő magyarok vihetjük csak
sikerre közös ügyünket.
Mi, a Magyar Szórvány Napja alkalmával Segesvárra gyülekezett erdélyi, bánsági és partiumi
szórványközösségek képviselői erős Európát és fejlődő Erdélyt akarunk!
Elfogadták a Magyar Szórvány Napja konferencia részvevői, 2018. november 15-én, Segesváron.

