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Az Identitásklub kerekasztal-beszélgetésének 
zárónyilatkozata 

Az Identitásklub kerekasztal-értekezletének 
részvevő i — akik a 2005. augusztus 6-án Szabadkán 
megtartott tanácskozásukon a Kárpát-medencében 
ismeretes autonómiaformákat járták körül — egyön-
tetűen hitet tesznek amellett, hogy az elcsatolt terü-
letek magyar nemzeti közösségeinek megmaradá-
sát és szülőföldön való boldogulását legmegbízha-
tóbb módon az autonómia kiteljesedése szavatolja. 
Az autonómia mindennél fontosabb nemzetmegtar-
tó és helyben marasztaló er ő , ugyanakkor némely 
vélekedéssel ellentétben stabilizációs tényez ő  is. 

Az elhangzott el őadások és hozzászólások 
tükrében megállapítható, hogy a magyar nemzet vi-
haros történelme során a legtöbbször együttél ő , 
befogadó, kisebbségei számára önkormányzatisá-
got biztosító nemzet volt, a megváltozott körülmé-
nyek között viszont a saját önrendelkezését csak 
rendkívül nehezen tudja kiharcolni — ennek érvé-
nyesítése mindenkor a többségi nemzet heves el-
lenállásába ütközik. Éppen ezért a saját állhatatos-
sága és együttes fellépése mellett elengedhetetlen 
a többségi nemzet felvilágosítása és meggy őzése, 
az anyaország és a nemzetközi tényez ők eddiginél 
sokkal egyöntetűbb és hathatósabb támogatása is. 

A felvázolt Kárpát-medencei példák bizonyít-
ják, hogy az autonómia megvalósításában rendkí- 

vül fontos tényező  az id ő ; ha elkésünk vele, vissza-
fordíthatatlanná válik a nemzeti közösség leépülé-
se, peremre szorulása, elfogyása. 

Éppen ezért a tanácskozás részvev ő i úgy lát-
ják, hogy a Kárpát-medencei magyarság minden 
mérvadó politikai és civil szervezetének, kiemelke-
dő személyiségének a minél teljesebb kör ű  autonó-
mia kiteljesedésében az eddigieknél sokkal össze-
hangoltabban kell munkálkodnia. 

Az egybegy ű ltek döntöttek arról is, hogy az Iden-
titásklub kerekasztal-értekezletének jöv ő  évi témája a 
CIVIL SZFÉRA ÉS A POLITIKA KAPCSOLATA lesz. 
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