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A NYEOMSZSZ 2006. szeptember 8-án tartott közgyűlésén megállapítottuk, hogy az idő
azokat igazolta, akik következetesen kitartottak 1956 eszméi mellett. A nyugat-európai
magyar közösségek ébren tartották 1956 emlékét, hűséggel megőrizték nemzeti
örökségünket, magyarságunkat, kiépítve azok szervezeti hálózatát és szellemi műhelyeit
is.
A fentiek szellemében a Nyugat-Európai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége
továbbra is az 1956-os magyar szabadságharc eszmei, a magyar történelmi
hagyományok alapján fogja fel szolgálatát, és fejti ki tevékenységét Nyugat-Európában.
A félévszázados évforduló különösen hangsúlyossá teszi számunkra a régió magyarsága
megmaradásának további elősegítését, a két alappillér: a család és az intézményrendszer
segítségével.
Munkánkat továbbra is a szövetség tagszervezeteinek összefogása, kitűzött céljaink
megvalósítása vezérli, mindezt kormányoktól, pártpolitikától függetlenül valósítjuk meg.
Tevékenységünk céljait többször megfogalmaztuk, de a jelenlegi helyzetben különösen
fontosnak tartjuk a nyugat-európai magyarság számára biztosítani a magyar
állampolgárság felvételének lehetőségét alanyi jogon, valamint a helyi magyarság
önrendelkezésre irányuló törekvésének legmagasabb politikai szintű támogatását azon
országok esetében, ahol erre lehetőség van.
Az előbb megfogalmazottakból kiindulva, és tanulmányozva a Miniszterelnöki Hivatal A
megújuló nemzetpolitika elveiről és intézményrendszeréről szóló dokumentumát,
egyetértünk azzal, hogy a nemzetpolitika és intézményrendszere megújításra szorul.
Ehhez azonban egy közösen kimunkált politikai stratégiára lenne szükség, amelyet józan
számvetéssel és mérlegelő eszmecserével kellene kialakítani. Mivel ez nem történt meg,
fent említett dokumentum egészével nem értünk egyet, annak ellenére, hogy az néhány
hasznosítható gondolatot is tartalmaz. Figyelemre méltónak találjuk azt a törekvést, hogy
erőteljesebben együtt kívának működni a világ magyarjaival, továbbá azt, hogy a
támogatási rendszert átláthatóbbá, ellenőrizhetőbbé kell tenni. Nem találjuk
elfogadhatónak az intézményrendszer javasolt struktúráját, szükségesnek tartjuk egy
legfelsőbbszintű egyeztető és döntéshozó, az összmagyarság érdekeit megtestesítő
fórum létét. Azzal is egyetértünk, hogy a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás
és támogatás pártpolitikától mentes legyen. Eppen ezért szükség van arra, hogy ezen
kérdések felügyelete kormányzati kompetenciából parlamenti hatáskörbe kerüljön.
Egy pártpolitika-mentes, igazi nemzetpolitikával foglalkozó MÁÉRT-on teljes jogú tagként
kíván résztvenni a NYEOMSZSZ.
A NYEOMSZSZ a Határon Túli Magyarok Szervezetének Fórumát fontos műhelynek
tekinti, amely egységes álláspontot tud kialakítani a határon túli magyarság
érdekképviseletében.
Döbbenettel és aggodalommal vettük hírét a szlovákiai magyarokat ért atrocitásoknak.
Közgyűlésünk határozottan elítéli a történteket és felkérjük a szlovák hatóságokat, hogy
kövessenek el mindent annak érdekében, hogy Szlovákiában is érvényesüljenek a
nemzeközileg elfogadott közösségi, kisebbségi jogok.
A NYEOMSZSZ tiltakozó dokumentumot juttat el a megfelelő fórumokra.
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