Új nemzeti összefogást szorgalmazunk a magyarságpolitikában
A 2014-es választási győzelem, a változás, az egyszerű kormányváltásnál többet igénylő
átalakítások, a kormányzás sikere rendkívüli módon függ a magyar társadalom közérzetétől, a
közösségért való áldozatvállalásától, szociális és nemzeti szolidaritásától. A nemzethez való
kötődés, a nemzettudat sajátos módon összegzi a szolidaritás és közösségiség baloldali
értékeit.
A demokratikus baloldal a hazafiság mércéjét az egyéni és közösségi teljesítmény, az ország
boldogulásához, eredményes helytállásához való hozzájárulás alapján állapítja meg. A
nemzeti teljesítmény értékelésekor a baloldal két évtizedes kormányzati és ellenzéki
teljesítménye szolgál alapul.
A tárgyaló felek nemzetpolitika alatt nem kizárólag a külhoni magyarokkal kapcsolatos
politikát értik, hanem idetartozónak tartják azokat a hosszú távú, több kormányzati cikluson
átívelő politikákat is, mint például 1.) a szegénység elleni küzdelem, 2.) a társadalmi-szociális
esélyegyenlőtlenségek csökkentése, 3.) Magyarország európai felzárkóztatása, modernizációs
irányainak meghatározása, 4.) a romák társadalmi integrációja, a magyar-roma együttélés
fenntarthatóvá tétele, 5.) a közbeszéd gyűlölettartalmának csökkentése, a szélsőségek elleni
fellépés, 6.) a népességfogyás ellensúlyozása, a család, mint alapvető emberi közösség
erősítése, 7.) a lakosság egészségi állapotának javítása, 8.) a magyar humántőke, a kutatásfejlesztés, az innováció kiemelt kezelése, az oktatás korszerűsítése, 9.) a nemzeti kultúra, a
magyar nyelv ápolása, 10.) a magyar falu felemelése, az ország hátrányos helyzetű
térségeinek fokozott fejlesztése, 11.) az Európai Unióban történő hatékony nemzeti
érdekérvényesítés 12.) a külhoni magyarság hatékony támogatása.
A magyarságpolitikában, azaz a külhoni magyarsággal kapcsolatos politikában gyökeres
változtatásokra van szükség. Elítéljük a jelenlegi kormány törekvéseit, amelyek önző hatalmi
érdekeket szolgálnak, konfliktusokat gerjesztenek a külhoni magyar közösségek körében és a
szomszédos országokkal, továbbá az irredentizmus szellemét idézik.
Vissza kell térnünk ahhoz a közmegegyezésen alapuló célhoz, hogy hazai politikának a
külhoni magyarság önazonosságának megőrzését és szülőföldön való boldogulást kell
elősegítenie. Mindezt a külhoni magyarok tényleges támogatást élvező szervezeteivel és a
szomszédos országok kormányaival egyeztetve kell megvalósítani. A mindenkori magyar
kormány felelős magyarságpolitikája megkerülhetetlen, de nem pótolhatja azt az
érdekérvényesítő tevékenységet, amelyet a legitim külhoni magyar szervezetek az adott
ország parlamentjében, kormányában, vagy önkormányzataiban végeznek. Veszélyes és káros
az a felfogás, hogy Budapest képes szavatolni a külhoni magyarok jogait Bukarest, Pozsony,
Kijev, Belgrád, Zágráb, Ljubljana és Bécs politikai támogatása és akarata nélkül.
Hasonlóképpen a szimbolikus politizálás sem pótolhatja a külhoni magyarokat
ténylegesen segítő, helyzetbe hozó gyakorlatiast politikát. Egyértelműen támogatjuk és
teljesen jogos igénynek tartjuk a külhoni magyarság kulturális, önkormányzatiközigazgatási és területi autonómiáinak megteremtését. Ehhez azonban elengedhetetlenül
szükséges a többségi politikai akarat és megegyezés.
Függetlenül az elmúlt időszakban született döntések vitatható részleteitől, a szerzett jogokat
visszavenni nem lehet ám - gondosan és átlátható módon egyeztetve a tényleges társadalmi

támogatottsággal rendelkező szervezetek képviselőivel - a legellentmondásosabb kérdéseket
(pl. a hazai választásokon való részvétel) tisztázni kell.
Az elmúlt években a magyarság ügye vesztese lett a pártpolitikai csatározásoknak, ezért a
magyar demokratikus baloldal elsődleges célja, hogy Magyarországon újjáteremtse a
nemzeti egységet. Ehhez minimálisan a politikai ellenfelek tiszteletére, párbeszédre van
szükség. Új nemzeti összefogást szorgalmazunk a magyarságpolitikában
A tárgyaló felek vállalják, hogy
1. A magyar belpolitika küzdelmeit nem viszik határon túlra.
2. A külhoni magyar szervezetekhez fűződő viszonyban a be nem avatkozás, a
kölcsönös felelősségvállalás és az egyenlő közelségtartás elveire alapozzák
politikájukat és gyakorlatukat. A magyar baloldal korábban sem avatkozott be sem a
külhoni magyar szervezetek közötti versengésbe, sem az egyes szervezetek belső
életébe, döntéseibe, s a jövőben is így cselekszik.
3. A fenti elvek jegyében mindenkor egyenjogú partneri viszonyra törekszenek. Ennek
szellemében meggyőződésük, hogy a magyar politika mindenkori partnerei azok a
szervezetek, amelyeket a szomszédos országokban lezajlott választásokon a külhoni
magyar közösségek szavazataival legitimáltak.

