
A TANÁCSKOZÁS ZÁRÓHATÁROZATA

A 2005. június 30-án, Újvidéken megtartott Esélyek és lehetőségek a vajdasá-
gi magyar szórvány felzárkóztatására elnevezésű konferencián a következő
álláspontok és irányelvek kaptak támogatást:

� Méltányolva a vajdasági szórványmagyarság többszörösen hátrányos
helyzetét, továbbá nagy lemaradását az össz vajdasági magyar fejlesztések
területén,

� Nyomatékosítva azt a tényt, hogy a szórvány feladása gyengíti a nemzettest
egészét,

� Annak tudatában, hogy a szórványmagyar közösségek leszakadása a magyar
nemzettestből csak külön erőfeszítésekkel állítható meg,

� Építve a szórványmagyar közösségek azon igényére, hogy magyar identitá-
sukat megőrizzék,

� Megfontolva a szórványmagyar közösségek sajátos igényeit, amely a hagyo-
mányos oktatási és művelődési intézményrendszer mellett a helyi magyar
elektronikus médiában és az internetlehetőség terén nyilvánul meg,

� Figyelembe véve az egyes szórványkörzetek más-más felzárkóztatási
lehetőségeit,

� Szembeszállva azokkal a nézetekkel, miszerint a szórvány a nemzet részére
elveszettnek tekintendő, és oda nem érdemes beruházni.

1) A Szülőföld program keretében, de a határon túlra irányuló támogatási rend-
szer más részeiben is külön pályázatok kerüljenek kiírásra, amelyek kife-
jezetten a szórványmagyarság felzárkóztatását céloznák meg, elsősorban a
következő területeken:
I. Magyar iskolák, szervezetek és az egyházak által felügyelt diákbuszprog-

ramok, amelyek segítségével erősíthetők a fennálló és létrehozhatók,
megindíthatók új magyar tagozatok,

II. Magyar iskolák, szervezetek és az egyházak által felügyelt nagy sávszé-
lességű kapcsolattal rendelkező internetklubok,

III. A szigetmagyar közösségekben működő magyar iskolák felszerelt-
ségének javítása,

IV. Anyanyelvápolási programok olyan kistérségekben, amelyekben nem
működnek magyar iskolák,

V. Kisközösségi művelődési házak tatarozása és felszereltségének javítása.
2) Járuljanak hozzá a Mozaik Tévé saját sugárzásának megindításához,

működési feltételeinek javításához, hogy az alapítási céloknak megfelelően
működhessen.

3) A vajdasági szórványmagyarság középiskolai központjaiban Nagybecs-
kereken, Újvidéken és Zomborban infrastrukturális fejlesztések útján bővül-
jenek, illetve létrejöjjenek középiskolai kollégiumi kapacitások.

Ezen álláspontok alapján a Mozaik Alapítvány kuratóriuma konkrét, rövid és
hosszabb távra szóló cselekvési programokat állít össze, amelyek az anyaországi
támogatások keretében külön pályázatok alapján valósulnának meg.
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