
 

Magyar Diaszpóra Tanács 

X. ülés 

Zárónyilatkozat 

A Magyar Diaszpóra Tanács száz évvel a trianoni békediktátum után, a nemzeti összetartozás 

évében, 2020. november 26-i, X. ülésén a következő zárónyilatkozatot fogadja el: 

A magyar nemzet túlélte az elmúlt évszázad történelmi tragédiáit, bebizonyítottuk, hogy 

határa csak az országnak van, a nemzetnek nincs. Összetartozásunkra alapozva az elmúlt tíz 

esztendőben közös erővel újraegyesítettük a magyar nemzetet. Ebben a folyamatban a magyar 

diaszpóra az egyetemes magyarság szerves részeként vett részt. A diaszpóraközösségek 

példás helytállásuk eredményeképpen ma is élő erőforrásai a magyar nemzetnek. 

A diaszpórában élő magyarok visszakapták hazájukat és méltó helyüket a magyar nemzet 

sorsának alakításában: a kedvezményes honosítás és az állampolgárság-megállapítás 

egyszerűsítése révén magyar állampolgárokká váltak, a választójog megadásával részt 

vehetnek a hazánkat érintő legfontosabb döntések meghozatalában. 

A magyarság immáron egységes világnemzet, amely közös célokat követ. Az idén tizedik 

alkalommal ülésező Magyar Diaszpóra Tanács a nagyvilágban szétszórtságban élő magyarság 

és az anyaország kapcsolattartásának intézményes fórumaként napjainkban is a nemzeti 

együvé tartozás erősítését szolgálja. 

Létrejött a nemzetnek az a szoros egysége, amelyben minden magyar felelős minden 

magyarért. A diaszpórában élők a továbbiakban is aktívan kiállnak a Kárpát-medencei 

magyarság védelméért, a nemzeti önazonossághoz való jognak mint alapvető emberi jognak 

az elismertetéséért, valamint az őshonos európai kisebbségek, közöttük a magyarság nyelvi és 

kulturális egyenrangúságának biztosítását szolgáló kezdeményezések mellett. 

Az elmúlt években kiemelt figyelem irányult a diaszpóra magyar közösségeinek 

megerősítésére. A diaszpórában élők számára kiterjesztett lehetőségek mellett 

rendszerszintűvé váltak azok a programok, amelyek kifejezetten a világ magyarságát szólítják 

meg. A magyar diaszpórapolitika tíz esztendő alatt a világ élvonalába került. 

Minden magyar otthon van Magyarországon, minden magyar otthon van a Kárpát-

medencében. Bíztatónak tartjuk, hogy a diaszpórában élő fiatalok anyaországi látogatását 

célzó programok mellett olyan kezdeményezések indulnak el, amelyek a diaszpóra 

ifjúságának hazájához való kötődését tartósan megerősíthetik. 

Az idei évünket meghatározó járványhelyzetben bizonyságot tettünk arról, hogy a magyarság 

érhálózata működik: egyetlen magyar sincs egyedül. Minden mérkőzés addig tart, amíg meg 

nem nyerjük. A magyarság számára vesztes huszadik század után, a huszonegyedik században 

egy nemzeti önazonosságára büszke, keresztény-nemzeti értékeit tisztelő és megőrző nemzet 

tagjaiként úgy határozunk, hogy 2021 a nemzeti újrakezdés éve lesz. 

Budapest, 2020. november 26. 


