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Megnyitó
Európai polgári kezdeményezés a média sokszínűségéért: helyzetjelentés az Európai Unióból
és Magyarországról

Jó reggelt! Hegedűs István vagyok, a Magyarországi Európa Társaság elnöke. A konferenciát
megnyitom.
A mai napon az európai demokrácia állapotának felmérésével és értékelésével kezdjük a
rendezvényünket. Vizsgáljuk egyrészt az egyes uniós tagállamokat és a közös európai
intézményeket, másrészt az európai polgárok jogait, uniós szintű politikai képviseletüket és
részvételüket a sokszereplős, többszintű európai uniós döntéshozatalban és kormányzásban.
Foglalkozunk az európai politikai és gazdasági térség sikereivel és kudarcaival, az egyre
szorosabb európai egység gondolatkörével, illetve az Európa-ellenesség, az
euroszkepticizmus erősödésével, így elsősorban az európai pártversennyel – pillantásunkat
máris a közelgő európai parlamenti választásokra vetve -, valamint egyes tagállamok nemzeti
sajátosságaival, hogy aztán ebben a tágabb kontextusban értelmezhessük a média
szabadságának és pluralizmusának helyzetét az Európai Unióban, illetve Magyarországon.
Van tehát megbeszélnivalónk bőven: köszönöm vendégeinknek, előadóinknak, hogy
elfogadták a meghívásunkat.
Magyarországon az Európai Unióról beszélgetni újabban lehetetlen politikai feszültség nélkül.
Más persze ez az érzés, mint a mediterrán országokban vagy a gazdaságilag sikeresebb
tagállamokban, ahol a gazdasági válság nemrég még az euró-zóna létét és az európai
szolidaritás eszméjét fenyegette. Nem kerülgetve a forró kását: nálunk a konfliktus az
Európa-barát politikai és civil szervezetek, illetve az Európai Unióval szemben
„szabadságharcot” folytató kormányzat között az elmúlt három évben rendkívül kiéleződött.
Kérdés, hogy a 2014-es magyar országgyűlési és európai parlamenti választások előtt
mennyire lesz a kampány fő témája az Európai Unióhoz való tartozásunk, hiszen a „van élet
az Európai Unión kívül is” programja, alternatív forgatókönyve nem veszítette el aktualitását.
Hogy a magyar kormányzat két és fél éve visszatérően az európai politizáló közvélemény
kritikájának kereszttüzében áll - leszámítva a pártos logikát követő, a tagszervezetével
szemben nyilvánosan kritikát nem, vagy csak visszafogottan gyakorló Európai Néppártot és a
szégyenszemre a Fidesz mellett kiálló Jobbikot -, ez a jelenlévők számára nyilvánvaló.
Márpedig hogy a nemzetközi elszigetelődésből milyen irányba igyekezne kitörni jövőre egy
régi vagy új magyar kormány, az nem csupán Magyarország előttünk álló története, hanem az
európai integráció szempontjából is vízválasztó lehet. Nem meglepő, milyen sokan elemzik
azt a kérdést, mint például Jan-Werner Müller, a Princeton Egyetem tanára, hogy mit tehet az
Európai Unió az olyan renitens tagországokkal szemben, amelyek az alapvető közös európai
normákkal kerülnek szembe.
Az Európai Unióban a „magyar ügy” különleges esetté vált az alkotmányos berendezkedés
demokratikus garanciáinak, a fékek és ellensúlyok korábbi fundamentumának rendszerszerű
gyengítése, leépítése következtében. Mégis, a gyakran hangoztatott „kettős mérce”
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elkerülésének fontosságát Rui Tavares, a Magyarországról készített európai parlamenti
jelentés rapportőre is hangoztatta a nyári strasbourgi plenáris ülés vitájában, akár csak Viviane
Reding, az Európai Bizottság alelnöke, aki szeptember elején a jogállamiságról tartott
brüsszeli előadásában, különböző mértékben ugyan, de Franciaországot, Romániát és
Bulgáriát is negatív értelemben emlegette. Arra az általános törekvésre, hogy az egyes
tagállamokban felvetődő, az emberi jogokat vagy éppen a sajtószabadságot érintő komoly
problémákat összeurópai szinten lehetne orvosolni, a mi európai polgári kezdeményezésünk
az egyik legjobb példa. Amikor Magyarországon nyolc civil szervezet koalíciójaként
csatlakoztunk ahhoz az induló európai polgári kezdeményezéshez, amely a média
sokszínűségének megvédését és megerősítését tűzte ki célul, egyszerre tartottuk fontosnak,
hogy Európában mindenütt érvényesíthetőek legyenek a jövendőbeli közös európai
szabályozás követelményei a médiatulajdonlás túlzott koncentrációjának megfékezése és a
pártpolitikai, állami kontroll, az aránytalan befolyás megakadályozása érdekében, illetve hogy
Magyarországon konkrétan a nagyhatalmú, egypárti összetételű Médiatanáccsal szemben
fellépjünk. Mindezt úgy tesszük, hogy európai polgári kezdeményezésünket, az egymillió
aláírás összegyűjtését nem az európai intézmények és elitek ellenében kívánjuk végigvinni,
hanem ellenkezőleg: szövetségeseket kerestünk és találtunk az európai politikusok, szakértők
és hivatalnokok körében. Így nagyobb az esélye annak, hogy néhány éven belül jogszabályi
garanciák biztosítsák: egyetlen tagállamban se lehessen rátenyerelni a közmédiára és
pártpolitikai alapon újraosztani a médiapiacot. Kampányunk sikere vagy kudarca – más
kezdeményezésekkel együtt - egyben azt is eldöntheti, hogy a részvételi demokrácia ezen új
eszköze egyáltalán beválik-e, megtermékenyíti-e a jövőben az európai politikai döntéshozatali
rendszert, vagy megmarad szép szimbolikus gesztusnak.
Amikor tehát Magyarországról Európához „fellebbezünk”, érdemes körülnéznünk, milyen
politikai változások zajlanak az Európai Unióban. Itt csupán egyetlen kérdéskörre utalnék.
Minden bizonnyal izgalmasabb választási küzdelem elé nézünk: 2014-ben sokkal inkább
európai lesz az európai parlamenti választás, ahogy ezt az Európai Politikai Központ elemzői
is jósolják, és egyre kevésbé a nemzeti választások puszta megismétlése, visszavágója,
erőfelmérője, mint korábban. Az euroszkeptikus politikai erők valószínű megerősödése
rengeteg kockázatot rejt magában, miközben a föderális Európa hívei és a nemzeti gondolat
védelmezői közötti küzdelem színesebbé és érdekesebbé, polgár-közelibbé teheti az európai
közéletet, ahogy Andrew Duff, a liberális európai parlamenti képviselő reméli. A most
vasárnapi németországi nemzeti parlamenti választások eredménye abból a szempontból
mindenképpen megnyugtató, hogy a német állampolgárok az európai politikai térség
érdekegyeztető politikai kultúrájára és a fokozatos reformok mellett is szavaztak – így látja
ezt Joschka Fischer, volt német külügyminiszter. A folyamatosság azt jelenti, hogy az Európai
Unió meghatározó tagállamában nem fordult ki a világ a sarkából: az európai ügy nincs
végveszélyben és a pénzügyi-gazdasági válság higgadt menedzselése biztosítottnak látszik.
A többit meg majd most itt, a konferencián mindjárt megbeszéljük. Színvonalas eszmecserét
kívánok!
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