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Tisztelt Képvisel ő Úr!
Az országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI . törvény 42 . § (8) bekezdésében foglaltak alapjá n
írásbeli választ igényl ő. Milyen konkrét intézkedéseket tett és milyen eredményeket ért el a
Kormány az elmúlt 3 és fél évben az erdélyi magyarság népességfogyásának megállítása
érdekében?" cím ű, K/13444 . számú írásbeli kérdésére az alábbi tájékoztatást adom .
Románia népessége az elmúlt évtizedekben jelent ősen fogyott, az 1992-es 22,8 millióról
2011-re 20,1 millióra csökkent. Ez a csökkenés a magyar közősséget is érintette, annak oka i

az elvándorlás, a természetes fogyás, illetve az asszimiláció voltak . A 2011 -es románia i
népszámlálás adataiból látszik, hogy a csökkenés nem egyenletes : a legnagyobb fogyás a délerdélyi szórványban tapasztalható, míg Székelyfóldön és a Partiumban – a nagy városoka t
leszámítna – a magyarság bár számában csökkent, arányában mégis növekedett, mert itt a
románok fogyásának üteme felülmúlta a magyarokét .
A Magyar Kormány lehetőségei a magyarság fogyásának lassítására és a minél közelebb i
jövőben e folyamat megfordítására sokrétű, de bizonyos mértékben korlátozott is, hiszen
elsődleges eszközei Romániának vannak . A magyar támogatáspolitika részér ő l az oktatási,
kulturális és művelődési intézmények működési és célzott támogatásával az intézményhálózat
fennmaradását, s őt fejlődését tudjuk el ősegíteni, illetve ösztöndíjak, a magyar oktatás t
igénybe vevő diákok családjainak támogatása révén pedig az egyéneket motiválni . A külhoni
magyar identitás meger ősítésében kiemelt fontosságú az egyszerű sített honosítás lehetővé
tétele is, amely szintén perspektivikusabb jöv őképet ad a magyar közösségek számára.
A 2010 óta működő kormányzati struktúrában külön államtitkárság foglalkozik a
nemzetpolitikai stratégia és az ennek megvalósítását szolgáló különböz ő, régióspecifikus

programok, projektek kidolgozásával, valamint az erre a célra fordítható pénzalapo k
felhasználásának hatékony koordinálásával . Ezek között megemlíthet ő ek a Szül őföldön
magyarul, Külhoni Óvodák Éve vagy a Külhoni Magyar Kisiskolák Éve programok, illetv e
kulturális rendezvények, mint például a Kolozsvári Magyar Napok támogatása . Ezen
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túlmenően valamennyi szaktárca tevékenységében meghatározó szerepet játszik a .
nemzetpolitikai szempontok érvényesítése, legyen szó kulturális, oktatási vagy gazdasági
területről: Wekerle-terv, Kárpát-Régió üzleti Hálózat kiépítése .
A Külügyminisztérium a külhoni magyar közösségek identitását egyrészt a külkapcsolatok ,
másrészt pályázati források révén tudja er ő síteni. A szomszédos országokkal fenntartott
érintkezés központi kérdése a külhoni magyar közösségek jogi helyzete, jogbiztonsága .
Emiatt a találkozókon minden esetben ezek a kérdések adják a tárgyalások egyik legfontosab b
témáját. Ugyanígy harmadik országok, illetve nemzetközi fórumok el őtt is rendszeresen
szerepelteti a magyar diplomácia a problémákat, mint azt tettük például a jelenle g
folyamatban lévő Kisebbségvédelmi Keretegyezmény Romániát érint ő strasbourgi
felülvizsgálata során . A magyar diplomácia célja e tevékenységével olyan kiszámítható jog i
környezet megteremtésének el őmozdítása Romániában, amely megfelelő keretet teremt a
magyar közösség elvándorlásának és asszimilációjának megakadályozására, illetve vonzóbb á
teszi a családok számára a gyermekvállalást .
Budapest, 2014 . január 2.
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