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Az Országházban tartották november 18-án a Kárpát-medencei Magyar Képviselők Fórumának
társadalmi szervezetekkel foglalkozó munkacsoportjának ülését. Az Erdélyi Magyar Néppárt részéről
Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke vett részt a tanácskozáson.
Az ülés napirendjén ezúttal a korábbi ülésen bemutatott ifjúságkutatási eredményekről és
kormányzati programokról, valamint az egyházak szerepéről tárgyaltak. Potápi Árpád Jánosnak, a
miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkárának előadásával vette kezdetét a
Társadalmi szervezetek munkacsoport ülése. A politikus bemutatta a külhoni magyar ifjúságot
érintő problémák kezelésére született kormányzati intézkedéseket és terveket. A hozzászólások
rendjén Sándor Krisztina javasolta, hogy az ifjúsági MÁÉRT-ként létező Magyar Ifjúsági Konferencia
nagyobb szerephez és költségvetési támogatáshoz jusson. A Kárpát-medence és a nyugati régió
átfogó magyar ifjúsági szervezeteit tömörítő Konferencia hangsúlyosabban kellene megjelenjen a
magyar nemzetpolitikában – hangsúlyozta. A Nemzetpolitikai Államtitkárság által meghirdetett,
fiatalokat érintő programokat értékelve a kormányzat figyelmébe ajánlotta a Magyar Ifjúsági Tanács
és tagszervezetei által évről-évre, Erdélyben immár 10. alkalommal, nagy sikerrel megszervezett
Adj, király, katonát! programsorozatot, mely az elmúlt évben már több mint 3000 diákot szólított
meg, javasolva, hogy a vetélkedő-sorozatot terjesszék ki kárpát-medencei szintre.
A munkacsoport ülésén Potápi Árpád államtitkár elmondta, hogy 2014-ben a Nemzetpolitikai
Államtitkárság által működtetett programokra több mint 11 milliárd forintot költöttek. Az
államtitkárság a MÁÉRT december 3-i plenáris ülésére javasolja a 2016-os évet a külhoni fiatal
magyar vállalkozók évének nyilvánítani. Ez összefügg a kormányzat által megjelölt stratégiai
célokkal, melyek között kiemelkedik a kárpát-medencei magyar közösség gazdasági megerősítése.
A munkacsoport ülésén beszámoltak annak az ifjúsági felmérésnek az eredményeiről is, melynek
elkészítéséről korábban határoztak. A kutatás eredményeiből egy, a közösségi témákkal szemben
érdektelen, apolitikus, megélhetés-központú, kockázatkerülő fiatalság képe rajzolódott ki, melynek
felismerésével néhány stratégiai célt fogalmaztak meg a jelenlévők. Az elkövetkező időszakban
prioritást kell élvezzen – a magyarság gyarapodása érdekében – a mobilitási és migrációs trendek
megváltoztatása, az oktatás minőségének biztosítása, valamint az ifjúsági szerveződések
megerősítése és hatékonyabb támogatása.
Az egyházak nemzetmegtartó szerepéről Gonda László, a Külgazdasági és Külügyminisztérium
Vallásdiplomáciai osztályának vezetője tartott előadást, melyet meghívott lelkészek
helyzetjelentései egészítettek ki. A tanácskozás résztvevői megállapították: a legfőbb kihívást a
restitúció, a magyar nyelvű pasztoráció, a magyar nyelv és identitás megtartása, az intézményi
hálózat működtetése, valamint ennek – többek közt anyagi – fenntartása jelenti.
A KMKF Társadalmi szervezetek munkacsoportja általában évente egyszer ülésezik, munkájáról a
KMKF plenáris ülésén beszámolnak, melyre várhatóan jövő év első negyedében kerül sor. Az Erdélyi
Magyar Néppárt elnökségének döntése alapján a munkacsoportban a pártot a továbbiakban Johann
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