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ZÁRÓNYILATOZAT

A Latin-Amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetsége (LAMOSZSZ) 2013.
április 19-21. között tartotta II. Találkozóját és Közgyűlését São Paulóban az argentin,
brazil, chilei, uruguayi és venezuelai országos magyar szervezetek képviselői
részvételével. A megjelent képviselők kifejezték sajnálatukat, hogy a paraguayi magyar
szervezet nem tudta képviseltetni magát.

A Közgyűlés díszvendége Magyarországról Potápi Árpád János, a Magyar
Országgyűlésben a Nemzeti Összetartozás Bizottságának elnöke. A Közgyűlés
fővédnöke, Semjén Zsolt, Magyarország miniszterelnök-helyettese levelet írt a
Közgyűléshez további sikeres működést kívánva, és nemzeti együttműködésre buzdítva
a LAMOSZSZ-t. Viszonzásul a Közgyűlés megkéri Potápi Árpád Jánost, hogy nevében
köszöntse a Magyar Országgyűlést, reményének adván hangot, hogy a magyar kormány
továbbra is elősegíti a határon kívüli magyarság céljait, Magyarországhoz fűzött
kéréseinek megvalósulását, a dél-amerikai magyarság esetében elsősorban a veszélyben
lévő magyar nyelv megőrzése és a hagyományok ápolása, valamint rajtuk keresztül az
intézményei, szervezetei életben tartása terén.

Potápi Árpád János elismeréssel nyilatkozott a dél-amerikai magyarság belső
indíttatásból végzett identitás-, nyelv- és kultúramegőrző szerepéről, valamint a
LAMOSZSZ mint ernyőszervezet megalakulásának jelentőségéről. Annál is inkább,
mivel a 2002. évben megtörtént megalakulása óta különböző jelentős magyarországi
szervezetekben képviseli a dél-amerikai szórványmargyarságot, nevezetesen
- a MÁÉRT gyűlésein jelen van a 2010-ben történt meghívás óta;
- úgyszintén a 2011-ben megalakított Diaszpóra Tanácsban, amelynek elnökségébe, a
latin-amerikai régió képviseletében, taggá választották be Kunckelné Fényes Ildikó
LAMOSZSZ elnököt;
- 2012 óta pedig tagként jelen van a KMKF Szórvány-diaszpóra munkacsoportjában.

A fentiek kapcsán a Közgyűlés e Nyilatkozat által
- kifejezi megelégedését, hogy a Diaszpóra Tanács megalakításával szerves tagja lett a
magyar nemzetet összefogó intézménynek, a MÁÉRT-nek;
- kifejezi köszönetét a magyar kormánynak a kapott támogatásokért, remélve, hogy
továbbra is számíthat ezekre, a latin-amerikai intézmények fejlesztése és a magyar
kultúra ápolásának javára;
- kifejezi megelégedését, hogy az egyszerűsített honosítási eljárással az elcsatolt
területeken született honfitársaink, illetve a Latin-Amerikában élő leszármazottaik is
kérvényezhették és megkaphatták a magyar állampolgárságot;
- kifejezi örömét, hogy a választási jog megkapásával teljes jogú állampolgárokká
válhatnak a diaszpórában élő magyarok;
- kifejezi örömét, illetve köszönetet nyilvánítani azért, hogy São Paulóban ismét
működik konzuli iroda. Nyomatékosan kéri a magyar kormányt, hogy a caracasi,
montevideói és santiagói külképviseleteket indítsák újra;
- kifejezi sajnálatát a továbbra is világszerte zajló, Magyarországot érő méltánytalan
támadások miatt.

A találkozón lezajlott kerekasztal tárgyalásának keretében, amely a latin-amerikai
szórványok fennmaradásának esélyeivel foglalkozott, egyhangú vélemény szerint a
részt vevő országok mindegyike minden lehető erőfeszítést megtesz annak érdekében,
hogy a fiatalságon belül föllendüljön és megszilárduljon a magyarságtudat. Minden
ország saját ilyen értelmű tevékenysége beszámolójával járult hozzá a megbeszéléshez.
A LAMOSZSZ következő, három év múlva esedékes III. Közgyűlése megszervezését
az uruguayi magyar szervezetek vállalták.

São Paulo, 2013. április 21.
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