XIX. Magyar Állandó Értekezlet ülése
Zárónyilatkozat
A Magyar Állandó Értekezlet száz évvel a trianoni békediktátum után, a nemzeti
összetartozás évében, 2020. november 26-i, XIX. ülésén a következő zárónyilatkozatot
fogadja el:
Nincs a világnak egyetlen nemzete sem, amely kibírta volna azt a száz évet, amely
mögöttünk, magyarok mögött áll. Bebizonyítottuk, hogy összenő, ami összetartozik: a magyar
nemzet a szétszakítottság és a huszadik század minden megpróbáltatása ellenére megmaradt
és cselekvőn őrzi összetartozásba vetett hitét. A külhoni magyarok közjogilag is újra a magyar
nemzet részévé váltak. A választójog megadásával a magyarság közösen dönt a nemzet sorsát
érintő legfontosabb kérdésekben.
A Magyar Állandó Értekezlet által 2011-ben rögzített közös célkitűzéseket az elmúlt tíz
esztendőben együttes erővel, a Kárpát-medencében és a diaszpórában élő nemzettársainkkal
közösen valósítjuk meg. A magyar közösségek számbeli, szellemi, gazdasági és jogi
gyarapodását szem előtt tartva az oktatásban, a kultúrában, a gazdaságban, a sportban és a
médiában újjáépítettük a Kárpát-medencét. A nemzetpolitikai programok és támogatások, a
külhoni magyarság számára megnyitott lehetőségek révén a nemzet határokon átívelő,
rendszerszintű támogatása folyamatos.
Magyarország minden magyar közös hazája, ugyanakkor mindent megtesz a magyarság
szülőföldön maradásáért és boldogulásáért, természeti kincseinek megőrzéséért. Minden
magyar gyermek újabb őrhely, közös felelősségünk, hogy a családok biztonságban
nevelhessék a jövő magyar nemzedékét.
A külhoni magyar közösségek továbbra is csak akkor tudnak megmaradni, ha erős magyar
érdekképviselettel rendelkeznek, amely a magyarság széleskörű összefogásával tartható meg
és erősíthető tovább. A következő legfontosabb megmérettetés a december 6-i romániai
parlamenti választás. A határon túli magyarságnak mindemellett joga van az autonómiához,
amelynek sikerre vitelében számíthatnak az anyaország és minden nemzettársuk
támogatására. Aktívan kiállunk az őshonos európai kisebbségek, közöttük a magyarság nyelvi
és kulturális egyenrangúságának biztosítását szolgáló kezdeményezések mellett.
Magyarnak lenni a Kárpát-medencében hátrány helyett újra előny, a magyar név megint
méltóvá vált régi nagy híréhez. Arra buzdítunk minden magyart a Kárpát-medencében, hogy
magyar nemzetiségét és magyar anyanyelvét a jövőre több országban is esedékes
népszámlálás során bátran és büszkén vallja meg.
Az idei esztendőben megjelenő világjárványban megtapasztalhattunk, hogy a nemzet
tagjainak egymás iránt viselt felelőssége megrendíthetetlen. A Trianon utáni száz év magány
korszaka véget ért. A magyarság számára vesztes huszadik század után, a huszonegyedik
században a közép-európai népekkel való együttműködés útján, egy önbecsülését visszanyert,
keresztény-nemzeti értékeit tisztelő és megőrző nemzet tagjaiként úgy határozunk, hogy 2021
a nemzeti újrakezdés éve lesz.
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