Deklarácia maďarskej platformy Progresívneho Slovenska
Progresívne Slovensko je hnutie pre všetkých. Bez ohľadu na pohlavie, pôvod či národnosť veríme, že Slovensko je krajina,
kde žijeme všetci spoločne a spolu ju tvoríme a rozvíjame.
Maďarská menšina, jej jazyk a kultúra je prirodzenou súčasťou a obohatením nášho spoločenstva.
Vieme, že maďarská komunita stojí pred mnohými špecifickými výzvami. Zároveň si uvedomujeme, že v mnohých
oblastiach žijú naše komunity viac vedľa seba, než spolu. Maďarská komunita sa neraz stala rukojemníkom
nacionalistických sporov, etnického privlastňovania jej reprezentácie a nezáujmu slovenskej politiky. Preto chceme ukončiť
delenie maďarskej a slovenskej diskusie v separátnych politických getách. Je čas preklenúť toto delenie.
Preto zakladáme maďarskú platformu Progresívneho Slovenska.
Našim cieľom je:

• Reprezentovať hlas Maďarov v Progresívnom Slovensku
• Presadzovať progresívne riešenia v oblastiach, ktoré trápia obyvateľov maďarskej komunity najmä v otázkach ako:
• ekonomický rozvoj južného Slovenska, vrátane kvalitnej infraštruktúry
• rozvoj realizácie jazykových a kultúrnych práv v praxi
• rozvoj dialógu s slovenskou väčšinou a s kultúrami ďalších menšín
• stabilizácia menšinového vzdelávania
• rozvoj modernej dvojjazyčnosti na zmiešaných územiach
• Zlepšovať všeobecné povedomie o výzvach a živote maďarskej komunity a obyvateľov južného Slovenska.

Tieto ciele budeme rozvíjať ako členovia a členky Progresívneho Slovenska v rámci našej organizácie, pracovať na ich
presadení do politickej a programovej agendy hnutia. Zároveň budeme vystupovať ako hlas progresívnych Maďarov a
obyvateľov južného Slovenska navonok vo verejnom diskurze na Slovensku.

A Progresszív Szlovákia Magyar Platformjának nyilatkozata
A Progresszív Szlovákia egy mindenki számára nyitott mozgalom. Úgy gondoljuk, hogy Szlovákia olyan ország, ahol nemre,
származásra vagy nemzetiségre való tekintet nélkül együtt élhetünk. Egy ország, amit együtt alkotunk és fejlesztünk.
A magyar kisebbség közösségünk természetes része, melynek nyelve és kultúrája gazdagítja társadalmunkat.
Tudjuk, hogy a magyar közösségnek számos speciális kihívással kell szembenéznie. Ugyanakkor tudatosítjuk, hogy sok
területen közösségeink inkább egymás mellett élnek, mintsem együtt. A politikai vitákban a magyar közösséget gyakran
érte nacionalista támadás, előfordult, hogy képviseletét etnikai alapon kisajátították. Ezért szeretnénk véget vetni a magyar
és a szlovák politikai viták szétválasztásának. Ideje átívelnünk ezt a megosztottságot.
Ezért létrehozzuk a Progresszív Szlovákia Magyar Platformját.
Céljaink:

• A magyarok hangját képviselni a Progresszív Szlovákián belül
• Progresszív megoldások előmozdítása azokon a területeken, amelyek a magyarok számára létfontosságúak,
ugyanakkor jelenleg hiányosak. Ezek a következők:
• Dél-Szlovákia gazdasági fejlődése, beleértve a minőségi infrastruktúrát
• A nyelvi és kulturális jogok megvalósítása és fejlesztése a Szlovák Köztársaság által elfogadott
nemzetközi egyezményekkel összhangban

• A párbeszéd elmélyítése a szlovák többségi kultúrával és más kisebbségek kultúrájával
• A kisebbségi oktatás stabilizálása
• A modern kétnyelvűség fejlesztése vegyesen lakott területeken
• Beemelni a köztudatba a magyar közösség és dél-szlovákiai lakosság mindennapi életét érintő kihívásokat.
Mint a Progresszív Szlovákia tagjai, ezeket a célokat folyamatosan bővíteni fogjuk és azon fogunk dolgozni, hogy
megjelenjenek a mozgalom politikai- és programterveiben. Egyúttal a progresszív magyarok és a dél-szlovákiai lakosok
hangjaként kívánunk fellépni a szlovákiai közbeszédben.

