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Változások a hazai kisebbségpolitikában

Ezzel a címmel tarto!  tájékozta-
tót Gémesi Ferenc, a Miniszterel-
nöki Hivatal Külkapcsolatokért és 
Nemzetpolitikáért felelős szakál-
lamtitkára. Mint beszámolójában 
elmondta, a Nemzeti és Etnikai 
Kisebbségi Hivatal, a Határon Túli 
Magyarok Hivatala, a különböző 
Közalapítványokkal együ! , ebben 
az új struktúrában kaptak helyet. A 
Szakállamtitkársághoz a Kül- és Biz-
tonságpolitikai Főosztály (vezetője: 
Császár Tibor főigazgató), a Nemzet-
politikai Főosztály (vezetője: Törzsök 
Erika főigazgató), valamint a Nem-
zeti és Etnikai Kisebbségi Főosztály 
(vezetője: Németh Erika főigazgató) tartoznak. Fő cél: 
a szimbolikus intézmények helye!  egy új alapokra helye-
ze!  kisebbségpolitika.

A hazai kisebbségek támogatása terén jelentkező 
főbb feladatokat a következőkben foglalta össze: ki-
emelt cél a kisebbségek esélyegyenlőségének bizto-
sítása, a kisebbségi oktatás és a kulturális autonómia 
kiépítésének elősegítése, a kisebbségek helyzetének 
dokumentálása, hazai és nemzetközi beszámolók el-
készítése. Hangsúlyozta, hogy az egykori Kisebbsé-
gi Hivatal gyakorlatilag változatlan, huszonhat fős 
létszámmal tevékenykedik tovább, de most már a 
Miniszterelnöki Hivatal kebelében.

A külhoni magyarokkal kapcsolatos feladatokat 
ezentúl a Nemzetpolitikai Főosztály látja el. Gémesi 
Ferenc részletesen szólt arról is, hogy a kormány cél-
ja a partnerség, a támogatás- és a fejlesztéspolitika. 

Bemuta! a a Szülőföld Alap átalakíto!  intézményét is, 
továbbá szólt a pályázati rendszerről, a szakmai kol-
légiumokról és a háromszintű – politikai, szakmai, 
végrehajtói – döntési mechanizmusról. A fejlesztés-
politikában az Új Magyarország Fejlesztési Tervhez kap-
csolódó, határokon átnyúló fejlesztések 2007-2013 közö!  
kiemelt jelentőségűek, ugyanígy a határ menti együ! -
működés európai uniós eszközei is. Térképen mu-
ta! a be a jogosult programterületet, amely gyakor-
latilag a hazánk határaival szomszédos területeket 
érinti (térképünk). A Barátság kérdésére elmondta, 
hogy a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebb-
ségekért Közalapítvány működése 2007-ben tovább 
folytatódik, távolabbi jövőjéről viszont az újonnan 
megválaszto!  országos önkormányzatokkal és a 
civil szféra képviselőivel a későbbiekben akár több 
egyeztetést is lehetségesnek tart.
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