
Nyílt levél az EBESZ-hez a választások tisztaságáért 

Tizenegy hazai civil szervezet nyílt levélben fordult az Európai Biztonsági és 
Együttműködési Szervezet (EBESZ) Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok 
Hivatala igazgatójához, szorgalmazva az EBESZ választási megfigyelői 
missziójának kiterjesztését a 2018 április 8-i magyarországi országgyűlési 
választásokon. 

A civilek felidézik az előző, 2014-es választásokról szóló EBESZ-jelentést, amely 
már akkor egyértelművé tette, hogy a Fidesz „túlzott mértékű előnyt élvezett a 
megszorító jellegű kampányszabályozás, az egyoldalú, elfogult média-
tájékoztatás, és azon kampánytevékenységek következtében, melyek elmosták 
a kormánypárt és az állam közti választóvonalat”. A jelentés kiadása óta 
nagymértékben súlyosbodott a helyzet – állapítják meg a levélírók. 
Kormányközeli oligarchák birtokába került szinte az összes vidéki regionális 
napilap, a politikailag súlyosan elfogult tavalyi plakáttörvény tovább korlátozta 
az ellenzéki pártok esélyeit, hogy elérhessék választóikat, az Állami 
Számvevőszék által a fő ellenzéki pártokra önkényesen kirótt büntetések pedig 
megfoszthatják őket egy valamirevaló választási kampány anyagi lehetőségétől. 

A levélírók arra is hivatkoznak, hogy a Nemzeti Választási Bizottság az elmúlt 
években politikailag súlyosan elfogult, pártvezérelt szervezetté változott, így 
kétséges, hogy az esetleges választási szabálytalanságokat pártatlanul 
vizsgálják-e ki. Ez azért is súlyos probléma, mert a választási csalás melegágyát 
jelentheti az a tény, hogy választópolgárok sokasága kiszolgáltatott a közmunka 
elosztásában döntési joggal rendelkező helyi polgármestereknek. 

A tizenegy civil szervezet komoly aggályait fejezi ki azzal kapcsolatban, hogy az 
áprilisi választások megfelelnek-e majd az érvényes nemzetközi demokratikus 
normáknak. Ebben a különös aggodalomra okot adó helyzetben az EBESZ 
Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatalának határozott, erőteljes 
fellépése alapvetően járulhatna hozzá a választásokba vetett közbizalom 
garantálásához – hangsúlyozza a nyílt levél, amelyet a következő szervezetek 
írtak alá: Amnesty International Magyarország, Levegő Munkacsoport, Közös 
Ország Mozgalom, Eötvös Károly Intézet, Társaság a Szabadságjogokért, 
Ökotárs Alapítvány, Magyarországi Európa Társaság, MENŐK, Magyar Helsinki 
Bizottság, Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség, Közélet Iskolája. 

A kezdeményezést külföldről a Democracy Reporting International, a Civil 
Liberties Union for Europe és a European Women’s Lobby civil szervezetek is 
támogatják. 

 


