
Nemzetiségi ifiúsági fiatalok konferenciáia

A Magyalországi lfiú Németek KöZössége kezdemé-
nyezésére - az Ifiúsági és SpoítminiSZtérium támoga-
tásávaI - először rendeztek országos kongresszust a
hazai kisebbségek ifiúsági szervezetei, ,,A kisebbséqhu
való tartozisnak nem szabad sem előnat sem hátráwJt ielente,
nie" .- mondta dr, Kaltenbach ]enő országgyűiési biztos a
május 2l-én Budapesten megtartott összeiövetelen,
majd hozzátette, ma egyes kisebbséghez tartozni kife-
jezetten hátrányos Magyarországon, Nem csak a cigá-
nyoknak, de a kis létszámú nemzetiségeknek, akiknek
egyáltalán nincs, vagy kezdetleges az intézményrend-
szerük, gyenge az érdekérvényesítő képességük is, Az
ombudsman szelint jó jel, hogy a nemzetiségek ifjú,
sági közösségei - alulról szerveződve - létrehozták kö,
zös fórumukat, amely pozitíV üZenetet hordoz aZ or-
szágos kisebbségi politika számára_

Szabó Lász]ó az ISM if|úsági ügyekért lelelős helyettes
államtitkára bemutatta a mjnisztéIium felépítését és
tevékenységét, intézményrendsze-
rét, a döntéshozatalok folyamatát
és azt hangsúlyozta, hogy a tárca íi-
emelI feladalánah lpíifili a íiala|ok kü-
lönböző gyű|tőszervezeteivel való
kapcsolattartást, Emlékeztetett: a
párbeszéd intézményeként az ISM
létrehozta Stratégiai partneri körét,
amelyhez mostantól a nemzetisé-
gek és kisebbségek áltaI létrehozott
,§agaarlrszlígi Kisebbsígi |fiúsáqi Fó-
rurn" is csatlakozhat, Ezzel jogot és
lehetőséget kap arra, hogy belesuljou

a tárca ifiúságpolitikát érintő dönté-
seibe - ígérte a helyettes áIlamtit-
kár.

A kongresszuson Úihelyi lstván, a
Magyar Gyermek és Ifiúsági Tanács
vezetője is részt Vett, A tanácsko-
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zás kapcsán közleményt adott ki, amely szerint az ifiú-
ságnak a közéletben péIdát kell mutatnia a naqpolitikdnak,
hogqan lehet klnszenzust hialakítani a hisebbségi kérdésben,
mald hangsúlyozta, hogy eI kell utasítani a szélsősé-
ges, a kisebbségek ellen uszító és kirekesztő politikai
megnyilvánulásokat,

Dr Dlnsev Toso a Nemzeti ós Etnikai Kisebbségi
Hivatal elnöke kitért a nemzetiségi oktatásügyíe, iliet-
Ve a nemzetiségi ifiúságpolitika fontosságára, A Ki-
sebbségi Törvénnyel kapcsolatban megjegyezte, hogy
mindenki szabadon választhatIa meg identjtását,
majd hozzátette, a jövő évben esedékes népszámlá-
láskor senkinek nem kell tartania a regisztrációtól,

A kongresszust levélben köszöntötte az Olszággyű,
lés Emberi logi, kisebbségi és valiásügyi Bizottságá-
nak elnöke, Kósáné Kovócs Magda: Maq4arorszáqon ma
még mindig sok a teendő azért, hoqu telies mórtékben bizt|sít\tt
legaen a nemzeti és etniftai kisebbségek autlnómiája, illetve a
nemzetisóqek ftépviselű bekerüljenek a politikai dőntésh1zatalba.

Heinek Oító a Magyarországi Németek Országos Ön-
kormányzatának elnöke a kisebbségi oktatás, az anya,
nyelvi szaktanár képzés fontosságáról szólt. Elmond,
ta, hogy a fiataloktóI nagyobb közéleti aktivitást Vár,
először a helyi önkormányzati szférában, mald ,,minél
ebnb leváItanak bennünket" .

A tanácskozás résztvevőiből a]akult Magyarországi
Kisebbségi lfiúsági Fórum számára az Ifiúsági és
Sportminisztérium forrásokat kíVán biztosítani költ-
ségvetéséből, a fiatalok plogramiainak megvalósítá-
sára.

A Magyarországi lfiú Németek Közösségének elnö-
ke, Kuczman Annamária a tanácskozás után hangsú-
lyozta a ,,Barátság"-nak, hogy ez az első összejövetel
messzemenően elérte céliát, amely a különböző nem-
zetiségű fiataiok megismerkedése és együttműködé-
sük kereteinek kialakítása volt.
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