Sajtóközlemény
„Van-e élet az Európai Unión kívül? Végre szabadon?”
A Magyarországi Európa Társaság nemzetközi konferenciája

Budapest, 2012. március 2.
A 80-as évek közepétől, különösen pedig a rendszerváltás óta a magyar politika folyamatosan
a nyitás elvére épült. Bővültek a vállalkozók és a fogyasztók lehetőségei, sokszínűvé vált a
kultúra és az oktatás, erősödtek az emberi jogok. Minderre az évtizedes integrációs
felkészülést követő 2004-es uniós csatlakozás tette rá a koronát: a négy alapszabadság – az
áru, a tőke, a személyek és a szolgáltatások szabad áramlásának – magyarországi
kiterjesztése, és a hazai demokrácia kivívott színvonalának európai garanciája. Március 2-i
konferenciáján a Magyarországi Európa Társaság (MET) vészjelzést adott le: vigyázat, az
ajtók záródnak, a magyar szerelvény visszafordulóban van oda, ahonnan jött!
“Magyarország a rendszerváltás óta legsúlyosabb politikai válságával néz szembe:
alapvetően megkérdőjeleződött kettős, magyar és európai identitása. A magyar kormány példa
nélküli konfliktussorozatot provokált ki az Európai Unió intézményeivel és vezető
politikusaival. A sodródás következményei beláthatatlanok” - nyitotta meg a konferenciát
Hegedűs István, a MET elnöke. Ezt követően külföldi és magyar előadók világították meg,
mi minden kerülne veszélybe egy olyan, ma már nem teljesen elképzelhetetlen szituációban,
ha Magyarország hirtelen újból kívül kerülne az európai integráción.
Vitaindító előadásában Mark Leonard, a European Council on Foreign Relations londoni
kutatóintézet igazgatója a gyorsan terjedő európai populizmus “anatómiáját” rajzolta fel.
Pardavi Márta, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke az emberi jogi védelem zuhanásának
kockázatait elemezte az EU elhagyása esetén. Az EU-tól való elfordulás, a nemzetközi
oktatáspolitikai irányoktól való eltávolodás a magyar fiatalok versenyhátrányát idézi elő –
jelezte Radó Péter oktatáskutató. Bárd Petra büntetőjogász, a MET tagja szerint „a büntetőigazságszolgáltatás szempontjából nem az a kilépés/kizárás kockázata, hogy a megfelelő
adatok hiányában egyébként is meghatározhatatlan biztonsági kockázat nő, hanem az, hogy a
büntetőjog garanciái, azaz a pozitívan értékelt állami többletfelelősség csökken”. Márpedig a
magyar állampolgárok érdeke, hogy érdeke „a több kontrollt biztosító fokozott nemzetközi
védelem”. „Ha a magyar demokrácia a társadalmi ellenállásnak köszönhetően túléli a
tekintélyelvű kihívást, jó esély van rá, hogy utána erősebb lesz, mint volt” – ütött meg
pozitívabb tónust Bozóki András, a Közép-európai Egyetem oktatója, a MET tagja.

Gazdasági kérdésekre áttérve a konferencia következő előadója, Marján Attila, a Magyar
Külügyi Intézet igazgatója azt bizonyította, hogy az Európai Unió hasznos gazdaságpolitikai
keretfeltételeket nyújt, kivált az új tagállamoknak. “Koncepciózus magyar vidékpolitika híján
a csatlakozás után kiütköztek a versenyképesség hiányosságai” – jellemezte az agrárszektor
helyzetét Elekes Andrea, a Pannon Egyetem Gazdaságkutató Karának oktatója,
hangsúlyozva: az uniós erőforrásokat nélkülözve magyar agrárgazdaság helyzete
nagyságrendekkel romlana. Bacher Gusztávnak, a Szecskay ügyvédi iroda partnerének
előadása nyilvánvalóvá tette: az unión kívül a magyar vállalkozások ki lehetnének
szolgáltatva az állam piactorzító, a versenyegyenlőséget kiszámíthatatlanul befolyásoló
beavatkozásainak. Magyarország elszigetelődésének nemzetközi kockázatait elemezve Paul
Gradwohl, a Nancy-i egyetem történészprofesszora úgy vélte, „az EU-t elhagyni annyit tesz,
mint a hamis nacionalizmus jegyében sutba dobni a demokratikus értékeket, és a külvilágtól
való szakadatlan félelemben élni”.
Az európai integráció számos válságot élt már túl, s gyakran éppen a krízisek lendítették át új
fejlődési szakaszba - emlékeztetett a MET-konferencia zárszavában Philippe Schmitter, a
firenzei Európai Egyetemi Intézet nyugalmazott politológus professzora. Most is egy ilyen
izgalmas, többesélyes periódusban járunk – fejtette ki az előadó, nem hagyva kétséget afelől:
katasztrófába taszítanák Magyarországot mindazok, akik manapság - kimondva, vagy
burkoltan - az EU-val való szakítás gondolatával játszanak.
Információ a Magyarországi Európa Társaságról: www.europatarsasag.hu
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