Nagyváradon tartanak konferenciát az autonómiáról
2017. 9. 21.

A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács (KMAT) Nagyváradon rendez autonómiakonferenciát
szeptember 22-én és 23-án Hogyan lesz autonómia? Hol az ördöglakat kulcsa? címmel a
Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetsége támogatásával, a Partiumi Keresztény
Egyetem dísztermében. Az esemény házigazdája Tőkés László európai parlamenti képviselő, a
KMAT elnöke lesz, valamint az eseményen részt vesz – előadóként – Sándor Krisztina, az Erdélyi
Magyar Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke, Szilágyi Ferenc egyetemi docens, a Partiumi
Autonómiatanács elnöke, Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, valamint Toró T. Tibor,
az Erdélyi Magyar Néppárt ügyvezető elnöke is.
A konferencia témakörei négy blokkba rendeződnek: pénteken 15–17 óra között az autonómia
meghatározása, elérésének módja lesz napirenden. A megbeszélendő kérdések: Mi az autonómia és
az önrendelkezés? Miféle autonómiák működnek Európában? Mik a közös alapok és mik a
különbözőségek? Milyen közjogi problémákat kell megoldani? Kik a tárgyalópartnerek, és hogyan
lehet elkezdeni a tárgyalásokat? A magyar politikusok és politikai szervezetek milyen
autonómiameghatározásokat dolgoztak ki? Melyek a közös elemek és melyek a különbözőségek?
Előadók: Elisabeth Nauclér finnországi svéd politikus és jogász, Kalmár Ferenc, Magyarország
szomszédságpolitikájának fejlesztéséért felelős miniszteri biztos. Hozzászóló: Szili Katalin, a határon
túli autonómiaügyek egyeztetésének miniszterelnöki megbízottja. Levezető elnök: Csóti György, a
Kisebbségi Jogvédő Intézet igazgatója.
A 17.30–19.30 óra közötti blokkban az eredmények, eredménytelenségek, alternatív megoldások
kerülnek terítékre. A megbeszélendő kérdések: Milyen (esetleg mellékesnek látszó) eredményeket
értek el az autonómiatörekvések? Milyen eredmények várhatók közép- és hosszútávon? Az
autonómia kivívásának folyamatában mi a szerepe a közösség gazdaságának? Vannak-e az
autonómián kívül más önrendelkezési formák, megoldások? Hogyan élünk az autonómia eléréséig?
Mi a teendő akkor, ha még a tárgyalásokhoz sincs partner? Van-e és mi lehet Magyarország szerepe?
Előadók: Duray Miklós szlovákiai magyar politikus, író, egyetemi tanár, Borboly Csaba, a Hargita
Megyei Tanács elnöke. Hozzászólók: Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke, Szilágyi
Ferenc egyetemi docens, a Partiumi Autonómiatanács elnöke, Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar
Nemzeti Tanács ügyvezető elnöke. Levezető elnök: Szili Katalin miniszterelnöki megbízott.
A szombati első blokk (9.30–11 óra) témája: az autonómia kivívásának folyamata, közjogi
vonatkozások. A megbeszélendő kérdések: Vannak-e az autonómia elérési folyamatának ismert
vagy követendő, egymásra épülő lépései? Mi a kezdete, mi a közepe és mi a vége a folyamatnak?
Mik voltak Dél-Tirolban a kompromisszumok? Mit jelentett Ausztria védhatalmi státusa? Hol tartunk
egy egyes utódállamokban? Van-e az autonómiatörekvéseknek és az egyes országok közjogának
kapcsolata? A közjog változása megelőzi-e vagy követi a gyakorlati önrendelkezést?
Előadók: Elizabeth Nauclér (Åland-szigetek), Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere.
Hozzászólók: Szilágyi Zsolt, az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke, Nyilas Mihály, a Helyi és Regionális

Önkormányzatok Kongresszusának (Strasbourg) délvidéki tagja. Levezető elnök: Bedő Árpád, a
KMAT titkára.
Az utolsó, negyedik blokk (szeptember 23., 11.30–13 óra) munkacíme: Oktatás és autonómia,
szórvány és autonómia. A megbeszélendő kérdések: Lehet-e önigazgatásos magyar oktatás, mielőtt
beteljesülne az autonómia? Mit lehet és mit kell cselekedni az átmeneti (jelen) helyzetben? El
lehet-e választani az adott ország belpolitikai életének zavaró hatásaitól az autonómiáért folytatott,
a teljes közösséget érintő küzdelmet? Miért nincs sehol a teljes közösséget átfogó magyar
érdekvédelmi szervezet? Van-e az autonómiának kritikus tömege? Mi a civil szervezetek szerepe az
autonómiaküzdelemben? A szórványban élőkön segít-e bármilyen autonómia?
Előadók: Dávid László egyetemi tanár, a Sapientia EMTE rektora, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti
Tanács elnöke. Hozzászólók: Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség elnöke, Bodó
Barna egyetemi docens, a temesvári Szórvány Alapítvány elnöke, Toró T. Tibor, az Erdélyi Magyar
Néppárt ügyvezető elnöke. Levezető elnök: Mécs László, a KMAT volt titkára.
A konferencián az angol nyelvű előadások szinkrontolmácsolásáról gondoskodnak.
A Kárpát-medencei Magyar Autonómiatanács a konferencia első napjának délelőttjén tartja meg
zárt munkaülését.
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