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A Kárpát-medencei magyar néppárti politikai alakulatok nőszervezetei között 

 

A Kárpát-medencében, az anyaországtól elválasztva, különböző országokban élő, de egy 

nemzetként érző és gondolkodó magyar közösség vagyunk, történelmünkre épülő 

hagyományaink közösek, keresztény értékrendünk azonos. 

Az Európai Néppárt értékeit a szabadság, a jogállamiság, az igazságosság és a szolidaritás 

mentén, továbbá közös törekvéseinket a keresztény Európa és kultúránk megőrzése érdekében, 

magyar anyanyelvünk használatával, nemzeti identitásunk megőrzésével, kultúránk ápolásával 

biztosíthatjuk.  

Kiemelt fontosságúnak tartjuk megmaradásunk és nemzetünk erősödését, amelynek feltétele a 

szülőföldön maradás és érvényesülés, az összefogás, együttgondolkodás és együtt cselekvés. 

Tudatában vagyunk annak, hogy közösségünk összetartásában, gyermekeink nevelésében, 

időseink gondozásában, de ugyanakkor politikai érdekképviseletünk hatékonyságában, 

gazdasági függetlenségünk biztosításában felelősségteljes, igen kemény, kihívásokkal teli 

szerepet kell felvállalniuk a nőknek. 

Tekintettel a felsoroltakra, érzékelve és elemezve mindazokat a veszélyeket, amelyek a jelenlegi 

nemzetközi és európai geopolitikai helyzetből adódnak, szükségét érezzük annak, hogy politikai 

alakulataink nőszervezeteiként, illetve tagozataiként, szoros együttműködési kapcsolatot 

építsünk ki az elkövetkezendőkben, és ezáltal közös úton haladjunk 

alapcélkitűzéseink megvalósítása, közösségeink összekapcsolása céljából. 

Jelen együttműködési megállapodás, keretet biztosít közös feladataink megfogalmazására, 

melyek – figyelembe véve sajátos prioritásainkat és helyzetünket – megvalósításához, 

esetenként eltérő stratégiák vezethetnek, de a célok azonosak: 

- erős nemzeti öntudattal rendelkező, összetartó, versenyképes közösség kialakítása, mely a 

szülőföldön maradás és érvényesülés akaratával építi a jövőt  

- az őshonos nemzeti kisebbségek jogainak biztosítása, az országos és az európai uniós 

jogrendszer által, amelynek megfelelően a korlátok nélküli anyanyelven történő oktatás, az 



 

anyanyelv közéletben való használatának valósága, a szimbólumaink használatának 

szabadsága, a hagyományaink és kultúránk megőrzése és gyarapítása biztosított 

- a keresztény értékeken alapuló, családközpontú, történelmi személyiségeinknek nagyságát 

őrző, más nemzetekkel békében együtt élő, de saját értékeiből nem megalkuvó közösségi élet 

biztosítása minden Kárpát-medencében élő magyar ember számára 

- a nők társadalmi elismertségének növelése, a nők és férfiak közötti valós esélyegyenlőség  

kialakítása, a család és karrier összehangolása, a nők döntéshozatalban való részvételi 

arányának növelése 

Hangsúlyozzuk: a nők, családot, közösséget megtartó, önzetlen erejére kiemelt szüksége van a 

Kárpát-medencében élő közösségünknek. Meggyőződésünk, hogy a magyar egyházak 

nőszervezeteivel együtt tevékenykedve, mindennapjaink felelősségteljes döntései, cselekedetei 

a közös magyar jövő építését szolgálják.  

Jelen megállapodást aláíró magyar nőszervezetek és nőképviseletek azon meggyőződésüknek 

adnak hangot, hogy a Kárpát-medencében minden magyar ember felelős minden magyar 

emberért és felkérik közösségük nőtagjait, hogy tudásukkal, szeretetükkel és munkásságukkal 

összefogják és életerőssé tegyék közösségünket.    
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