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Offener Brief
Sehr geehrtes Mitglied des Bundestages,
seit Monaten steht Ungarn im Brennpunkt der öffentlichen Berichterstattung. Unserer Meinung nach ist vieles von dem, was zu hören und zu lesen ist, unrichtig, übertrieben und oft
polemisch. Aus Interesse an einer sachlichen Diskussion und aus Protest gegen eine große
Zahl von Fehlinformationen in den Medien, besonders in Deutschland, schicken wir Ihnen
den offenen Brief des Bundes Ungarischer Organisationen in Deutschland an unsere Freunde und Mitbürger.
Wir wenden uns mit unserem Anliegen an Sie, weil wir hoffen, dass Sie uns, die wir ein wichtiges Sprachrohr der in Deutschland lebenden Ungarn und der Deutschen mit ungarischen
Wurzeln sind, die Möglichkeit geben, unseren Standpunkt darzulegen. Wir denken, dass Sie
und unsere Mitbürger das Recht haben, auch die Stimme der hier lebenden Ungarn in dieser
Angelegenheit zu vernehmen, um sich ein besseres Bild machen zu können.
Die ungarische Volksgruppe, die mehr als 120.000 Menschen zählt, ist in Deutschland bestens integriert. Ihre Mitglieder sind in Deutschland zu Hause, leben hier sehr gerne und stellen gleichzeitig loyale und wertvolle Bürger des deutschen Gemeinwesens dar. Die Bewahrung der ungarischen Sprache und Kultur sowie die Pflege der persönlichen Beziehungen zu
den Menschen im Karpatenbecken ist jedoch ein wichtiges Anliegen. Dabei leitet uns die
Überzeugung, dass wir damit zur Entwicklung der deutschen und der ungarischen Gesellschaft einen wertvollen Beitrag leisten.

Mit bestem Dank und freundlichen Grüßen

Dr. Ákos Barcsay
Vorstandsmitglied

Dr. Kornél Klement
Vorsitzender

BUOD-Infos im Internet: http://www.buod.de
BUOD-Vereinskonto: 01 881 784 00; Commerzbank - BLZ: 510 800 60
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Offener Brief des Bundes Ungarischer Organisationen in Deutschland (BUOD)
Liebe Mitbürger, liebe Freunde,
seit geraumer Zeit erleben wir, in Deutschland lebende Ungarn und deutsche Staatsbürger ungarischer Herkunft, eine gegen Ungarn und seine Regierung gerichtete Medienberichterstattung von
bisher ungekanntem Ausmaß. Auch werden wir häufig von besorgten Mitbürgern angesprochen,
die in Anbetracht der Flut meist einseitiger Meldungen und Kommentare verständlicherweise verunsichert sind. Immer wieder müssen wir feststellen, dass sachliche Kritik in diesem Zusammenhang leider eine Seltenheit ist. Stattdessen wird durch diffuse Verdächtigungen und Unterstellungen ein Klima des Misstrauens geschaffen. Tatsachen spielen hierbei eine untergeordnete Rolle.
Völlig unzutreffende Schlagworte, Verallgemeinerungen, der Rassismusverdacht und an den Haaren herbeigezogene historische und aktuell politische Vergleiche werden bemüht, um die mit
überwältigender Mehrheit demokratisch gewählte bürgerlich-christliche ungarische Regierung und
auch den größten Teil der ungarischen Wähler in die rechtsradikale, totalitäre Ecke zu rücken.
Dies offenbart nicht nur eine völlige Unkenntnis des ungarischen Parteienspektrums, es ist auch
zutiefst beleidigend, wenn man dem Freund und Bündnispartner, die demokratische Gesinnung
abspricht und nicht glauben möchte, dass für ihn die europäische Werteordnung zur fundamentalen Grundüberzeugung gehört.
In einer aufgeheizten Atmosphäre ist konstruktive Kritik mehr denn je gefragt, das verlangt aber
eine präzise Informationsbeschaffung, denn viele Fakten, die wir täglich lesen und hören müssen,
sind schlichtweg falsch oder schon an Peinlichkeit grenzend bösartig verdreht. Ungarn ist eine
lebendige Demokratie, in der Regierung und Opposition in der Innenpolitik temperamentvoll,
durchaus mit harten Bandagen spielen und laut streiten, was sich - trotz aller gegenteiligen Behauptungen - auch in den dortigen Medien voll widerspiegelt.
Indem die ungarische Politik ständigen Verurteilungen und Diffamierungen ausgesetzt wird, entsteht ein unausgewogenes, verzerrtes Bild, das auch die internationale Politik beeinflusst. Wenn
jetzt die EU gegenüber Ungarn und seiner pro-europäisch gemäßigten Regierung Härte zeigen
will, erreicht sie genau das Gegenteil: Sie stärkt dadurch den antieuropäischen rechten Rand in
Ungarn.
Ungarn befindet sich immer noch im Umbruch. Es sucht nach vierzig Jahren kommunistischer Diktatur seinen Weg, mit der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft umzugehen. Selbstverständlich
werden dabei auch Fehler gemacht, aber der Wille in einem vereinten Europa eine aktive, selbstbewusste Rolle zu spielen und dabei auch seine eigenen Interessen zu vertreten, darf nicht mit
Nationalismus gleichgesetzt werden. Es darf nicht mit zweierlei Maß gemessen werden: Was
Frankreich, Großbritannien und die anderen EU-Staaten dürfen, soll auch Ungarn zugestanden
werden.
Wir bitten daher unsere Freunde und Mitbürger, die Entwicklung in Ungarn mit Augenmaß und
gleichzeitig kritisch zu begleiten, aber ebenso Distanz zu der ganz offensichtlich überzogenen und
verletzenden Polemik zu wahren, mit der wir alle in der letzten Zeit geradezu überschüttet werden.
Ungarn ist und bleibt ein offenes und freiheitsliebendes Land. Wir Ungarn in Deutschland bzw.
Deutsche mit ungarischen Wurzeln fordern eine Versachlichung der Diskussion als Voraussetzung
für eine fundierte und dauerhafte Beziehung. Nur so können wir der langjährigen deutschungarischen Freundschaft gerecht werden.
Mit besten Grüßen
Der Vorstand des Bundes Ungarischer Organisationen in Deutschland (BUOD), 22. Februar. 2012
BUOD-Infos im Internet: http://www.buod.de
BUOD-Vereinskonto: 01 881 784 00; Dresdner Bank - BLZ: 510 800 60
IBAN: DE 21 510 800 60 0188 178 400 SWIFT BIC: DRES DE FF

Fordítás a német nyelvű eredetiből:
A Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (BUOD) nyílt levele
Kedves Polgártársaink, kedves Barátaink!
Mi a Németországban élő magyarok és magyar származású német állampolgárok, már
hosszabb ideje egy Magyarország és kormánya elleni eddig ismeretlen nagyságú
médiatámadást élünk meg itt. Aggódó polgártársaink szólítanak meg bennünket, akik az
egyoldalú kommentárok és hírek után bizonytalanok lettek. Sajnos minden alkalommal meg
kell állapítanunk, hogy a szakszerű kritika ebben az összefüggésben egy ritkaság. Helyette a
kétes gyanúsítgatások és állítások a bizalmatlanság légkörét teremtik. A tények ebben az
összefüggésekben jelentéktelen szerepet játszanak. Teljesen elferdített állítások, jelszavak,
általánosítások, a rasszizmus vádja, és az erőltetett történelmi és aktuális politikai
összefüggések segítségével próbálkoznak azzal, hogy a demokratikusan, a lakosság jelentős
többsége által megválasztott polgári-keresztény magyar kormányt és a magyar választók nagy
részét a jobboldali radikális és totalitárius sarokba szorítsák. Ez nemcsak a magyar pártok
rendszerének a teljes ismeretlenségét mutatja, hanem alapvetően sértő, ha a barátnak és a
szövetségi társnak a demokratikus szellemét kétségbe vonják és nem akarják elhinni,hogy
számára az európai értékrendszer az alapvető meggyőződéshez tartozik.
Egy ilyen felfűtött légkörben alkotó kritikára a legnagyobb szükség van, de ez egy alapos
tájékozódást követel meg, mert sok-sok ún. tény, amelyeket naponta olvasunk és hallunk,
egyszerűen hibás, vagy a kínosság határán mozogva egyszerűen rosszindulatúan elferdített.
Magyarország egy élő demokrácia, amelyben a kormány és az ellenzék, a belpolitikában
szenvedélyesen és keményen vitatkozik egymással – amely ellentétben minden más állítással,
teljes mértékben meglátszik az ottani médiákban.
Miután a magyar politikát állandóan elítélik, vagy elferdítéseknek van kitéve, így róla egy
eltorzult és egyoldalú kép keletkezik, amely a nemzetközi politikát is befolyásolja. Ha az EU
most Magyarországgal és az Európa barát és mérsékelt beállítottságú kormányával szemben
keményen akar fellépni, akkor pont az ellenkezőjét éri el. Ezzel csak az Európa ellenes
jobboldali szélsőségeseket erősítik Magyarországon.
Magyarország még mindig az átalakulás állapotában van. 40 éves kommunista diktatúra után
az ország keresi azt az utat, amelyen a múlttal, a jelennel és a jövővel meg tud birkózni.
Természetesen ezen az úton hibákat is követnek el. De azt a törekvést, hogy Magyarország az
egyesült Európában egy aktív, öntudatos szerepet akar játszani, nem szabad nacionalizmussal
azonosítani. Nem szabad kettős mértékkel mérni: Amit Franciaország, Anglia és más EU
államok megtehetnek, azt Magyarországnak is meg kell engedni.
Arra kérjük barátainkat és polgártársainkat, hogy Magyarország fejlődését megfelelő
szemmértékkel és egyben kritikusan kövessék. De nézzék kritikusan a szembetűnően túlzott,
sértő és egyoldalú álli tásokat is, amelyeket az utóbbi időben szinte ránk zúdítottak.
Magyarország egy nyílt szabadságszerető ország. Mi magyarok Németországban, illetőleg
németek magyar gyökerekkel, a viták szakszerűségét követeljük, amelyek egy magalapozott
és tartós kapcsolatok alapfeltétele. Csak ez felel meg a nagyon sok éves német-magyar
barátságnak.
Szívélyes üdvözlettel
Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének elnöksége (BUOD)

Aktuelles / Bundestag aktuell
22.03.2012
Dr. Johann David Wadephul CDU-CSU
Die europäischen Institutionen sollten einschreiten, wenn es nötig ist
Rede zu Grundwerten und Grundrechten in Ungarn

16.b) Beratung BeschlEmpf u Ber (21.A)
zum Antrag SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Das ungarische Mediengesetz - Europäische Grundwerte und Grundrechte verteidigen
- Drs 17/4429, 17/8710 Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ihre Einleitung, Herr Kollege Roth, hat
gezeigt, dass Sie in einer Rechtfertigungssituation sind. Sie haben sich selber in diese Sackgasse
hineingeritten, und wir werden Ihnen nicht heraushelfen. Es ist vollkommen klar, dass wir in Europa uns
unter Freunden bewusst sind, was wir miteinander gemeinsam haben. Mit den Ungarn haben wir
Deutsche sehr viel gemeinsam. An allererster Stelle sind wir ihnen für das dankbar, was sie 1989
geschafft haben. Sie haben den Eisernen Vorhang durchschnitten und eine entscheidende
Voraussetzung dafür geschaffen, dass der Eiserne Vorhang fallen konnte und dass Deutsche von
Deutschland Ost nach Deutschland West kommen konnten. Dafür sind wir den Ungarn nach wie vor
dankbar.
(Michael Roth [Heringen] [SPD]: Wir auch!)
In diesem Geiste sollten wir die Diskussion hier miteinander führen.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – -Stefan Liebich [DIE LINKE]: Das rechtfertigt doch nicht alles! –
Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Machen wir ja auch, Herr Wadephul!)
Das schließt nicht aus, dass insbesondere dazu berufene Organisationen auf europäischer Ebene auch
die Mitgliedstaaten kritisch beurteilen, wie das gang und gäbe in der Europäischen Union ist, wie das
jetzt auch die EU-Kommission gegenüber Ungarn mit einigen Vertragsverletzungsverfahren, die sie
angekündigt hat, gemacht hat und wie wir alle das erleben können. Die Bundesrepublik Deutschland hat
das schon erlebt. Ich hoffe nicht, dass es bei der Vorratsdatenspeicherung dazu kommt. Wir
unternehmen Anstrengungen, damit es nicht geschieht. Das ist ganz normal. Dass sich alle
Mitgliedstaaten immer wieder an den europäischen Werten messen lassen müssen und dass man
darauf aufmerksam macht, ist klar. Dass auch die Venedig-Kommission Punkte in Ungarn kritisiert hat,
ist auch vollkommen klar. Als Mitglied der Parlamentarischen Versammlung des Europarates freue ich
mich darüber. Auch das ist eine Institution, die dazu da ist, so etwas zu kritisieren und Punkte
anzusprechen.
Wofür wir hier im Deutschen Bundestag aber nicht da sind – das ist der Fehler, den die Opposition hier
macht, Herr Kollege Roth –, ist: Wir sind nicht die bessere ungarische Opposition. Das ist nicht unsere
Aufgabe. Wir machen hier nicht ungarische Innenpolitik und verteilen, wie Sie es gerade gemacht
haben, Zensuren dafür, was Herr Orban jetzt gerade richtig oder falsch macht.
(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei Abgeordneten der FDP)
Ich will Ihnen etwas vorhalten. Wir haben heute ein Schreiben des Bundes Ungarischer
Organisationen in Deutschland, der mehr als 120 000 Mitglieder hat, bekommen.
(Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Können Sie uns das vielleicht zuleiten, Herr
Wadephul? – Axel Schäfer [Bochum] [SPD]: 120 000 Mitglieder, das gibt es gar nicht!)
Darin werden wir ganz herzlich auf Folgendes aufmerksam gemacht – ich erlaube mir, mit Ihrer

freundlichen Genehmigung, Frau Präsidentin, zu zitieren –:
Völlig unzutreffende Schlagworte, Verallgemeinerungen, der Rassismusverdacht und an den
Haaren herbeigezogene historische und aktuell politische Vergleiche werden bemüht, um die mit
überwältigender Mehrheit demokratisch gewählte bürgerlich-christliche ungarische Regierung
und auch den größten Teil der ungarischen Wähler in die rechtsradikale, totalitäre Ecke zu
rücken. Dies offenbart nicht nur eine völlige Unkenntnis des ungarischen Parteienspektrums, es
ist auch zutiefst beleidigend, wenn man dem Freund und Bündnispartner die demokratische
Gesinnung abspricht und nicht glauben möchte, dass für ihn die europäische Werteordnung zur
fundamentalen Grundüberzeugung gehört.
Vizepräsidentin Petra Pau:
Kollege Wadephul, gestatten Sie eine Frage oder Bemerkung des Kollegen Sarrazin?
Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU):
Ja.
Manuel Sarrazin (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN):
Frau Präsidentin! Verehrter Kollege Wadephul, zunächst muss ich Ihnen leider mitteilen, dass
dieser Brief uns bisher nicht erreicht hat. Es wäre sicherlich freundlich, wenn Sie ihn uns
zustellen könnten. Es ist auch interessant, dass Sie hier die Botenrolle übernehmen, statt uns
Ihre eigenen Formulierungen vorzutragen.
Ich möchte Sie aber doch fragen, wie Sie vor dem Hintergrund Ihrer Ausführungen hinsichtlich der Rolle
des Deutschen Bundestags als neuer Opposition die Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine
Anfrage der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen mit der Drucksachennummer 17/8709 bewerten. Hier steht:
Die Bundesregierung hat wiederholt ihrer Sorge über die innenpolitischen Entwicklungen in der Republik Ungarn Ausdruck verliehen, so zuletzt der Bundesminister des Auswärtigen, Dr. Guido
Westerwelle, … und der Sprecher der Bundesregierung
usw. usf.
(Beifall beim BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN, bei der SPD und der LINKEN)
Ich fahre weiter unten fort:
Die Bundesregierung begrüßt ausdrücklich, dass die Europäische Kommission erklärt hat, ihre Prüfung
nicht auf gesetzestechnische Details zu beschränken, sondern die europäischen Grundwerte in diese
Prüfung einzubeziehen.
Ist damit die schwarz-gelbe Bundesregierung die bessere ungarische Opposition?
(Beifall bei der SPD)
Dr. Johann Wadephul (CDU/CSU):
Nein, das ist sie nicht, lieber Herr Kollege Sarrazin. Ich werde Ihnen gerne diesen offenen Brief
zur Verfügung stellen, der heute in meinem Büro eingegangen ist. Ich weiß nicht, wie der
Verteiler aussah. Ich glaube, es ist sinnvoll, dass Sie einbezogen werden und davon auch
Kenntnis nehmen; da stehen nämlich noch weitere interessante Dinge drin.
(Axel Schäfer [Bochum] [SPD]: Das ist eine absurde Einlassung!)
Ich habe vorhin ganz klar gesagt – ich habe auch nichts von dem zurückzunehmen, was vorher von der
Bundesregierung gesagt wurde –, dass natürlich Punkte angesprochen werden können. Aber in der Art
und Weise, wie das mit Ihrem neuerlich vorgelegten Katalog passiert, in dem einzelne politische Projekte
aus der ungarischen Innenpolitik dezidiert herausgegriffen werden, geht das nicht. Außerdem wollen Sie,
dass sich der Deutschen Bundestag zu diesen einzelnen Punkten eine Meinung bildet, und versuchen,
uns zu überreden, dem auch noch zuzustimmen. Das hieße ja, dass wir hier ungarische Innenpolitik

betrieben. Dazu sind wir nicht da. Das lehne ich nach wie vor klar ab, lieber Herr Sarrazin.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – Uwe Kekeritz [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das ist Unsinn!)
Ich bin vielmehr der Auffassung – um das fortzusetzen –, dass die Ungarn selber sehr gut in der Lage
sind, ihre Sachen miteinander zu besprechen und zu klären und auch in den Institutionen einer Lösung
zuzuführen. Was Sie verschwiegen haben – auch der Kollege Roth hat bedauerlicherweise vergessen,
darauf einzugehen –, ist, dass das, was der vormalige Staatsminister des Auswärtigen Amtes Hoyer hier
zum Mediengesetz angesprochen hat, mittlerweile durch eine Entscheidung des ungarischen
Verfassungsgerichtes weitgehend erledigt ist; denn viele Regelungen, über die man in der Tat – das hat
Herr Hoyer vollkommen zu Recht getan – kritisch denken und die man auch infrage stellen konnte, sind
mittlerweile durch das ungarische Verfassungsgericht für unwirksam erklärt worden.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist wirklich nicht unsere Angelegenheit, uns in dieser Art
und Weise einzumischen. Wir sollten vielmehr zur Kenntnis nehmen, was die Ungarn selber geschafft
haben und -erreicht haben – und das ist gut so.
Im Übrigen hat sich beispielsweise die im ungarischen Mediengesetz enthaltene Vorschrift der
sogenannten Ausgewogenheit der Berichterstattung – das ist ja auch ein Punkt, den wir hier alle
miteinander sehr kritisch gesehen haben – mittlerweile so ausgewirkt, dass auch die Regierungspartei
darunter gelitten hat. Das öffentlich-rechtliche Fernsehen wurde im Juni 2011 von der Medienaufsicht zu
einer Geldbuße verurteilt, weil in ihm die Meinung der Regierungspartei zu stark zur Geltung gekommen
ist. Das ist also eine Angelegenheit, bei der durchaus Ausgewogenheit herrscht.
Man kann die ungarische Mediengesetzgebung, die nicht unseren Wertvorstellungen hundertprozentig
entspricht – das ist ja vollkommen klar – –
(Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Die vom ungarischen Verfassungsgericht gekippt
wurde!)
– Sie müssen auch einmal darüber reden, was vorher in den ungarischen Medien los gewesen ist.
Jeden Tag wurde Gewaltverherrlichung bis hin zur Pornografie in einem großen Ausmaß ausgestrahlt.
(Stefan Liebich [DIE LINKE]: Das ist doch kein Grund!)
– Herr Kollege, wir haben doch auch in Deutschland eine Medienaufsicht.
(Stefan Liebich [DIE LINKE]: Zum Glück nicht so eine!)
Wir bekennen uns doch bei aller Medienfreiheit auch in Deutschland dazu, dass nicht jedes Kleinkind
schon Gewaltfilme und Pornografie im Vorabendprogramm sehen soll. Das gehört ebenfalls zu unserem
Kulturgut. Gleiches muss doch auch in Ungarn möglich sein.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – -Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Jetzt
beleidigen Sie aber Ungarn und das Vorabendprogramm in Ungarn!)
Herr Kollege Roth, Sie haben sich selber des Fehlers geziehen, dass Sie sich um Italien nicht schon
früher gekümmert haben. Sie hätten sich aber – diese Einsicht habe ich bei Ihnen vermisst – schon
früher um Ungarn kümmern müssen. Was ist nämlich in Ungarn los gewesen? In Ungarn hat eine
sozialistische Regierung das Land in den Bankrott gewirtschaftet.
(Beifall bei Abgeordneten der CDU/CSU – Axel Schäfer [Bochum] [SPD]: Da waren Sie gar nicht im
Parlament!)
– Ich sage Ihnen, dem europapolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, dass diese Regierung
in Ungarn die EU-Kommission nach Strich und Faden belogen hat. Ich erinnere an die berühmte
Balaton-Rede des früheren sozialistischen ungarischen Ministerpräsidenten. Darauf haben Sie im
Deutschen Bundestag überhaupt nicht reagiert. Auf dem Auge waren Sie blind.

(Dr. Eva Högl [SPD]: Was hat das mit dem Thema zu tun?)
– Frau Kollegin, angesichts der Tatsache, dass man in der Vergangenheit nicht reagiert hat, kann man
sich heute nicht als der große Ankläger hinstellen. Sie hätten schon früher einschreiten müssen. Jetzt
sieht es sehr danach aus, dass Sie sich über das Wahlergebnis ärgern.
(Axel Schäfer [Bochum] [SPD]: Das eine ist konkrete Politik, und das andere sind Verfassungsrechte! Da
gibt es Unterschiede!)
Es hat eine klare Mehrheit für diese Regierung in Ungarn gegeben. Sie sollte sich an europäischen
Werten orientieren. Die europäischen Institutionen sollten einschreiten, wenn es nötig ist.
(Beifall bei der CDU/CSU und der FDP – -Manuel Sarrazin [BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN]: Das war ein
Maulkorb für das Auswärtige Amt!)

Fordítás a német nyelvű eredetiből:

Berlin, 2012. március 30.
Tisztelt Barcsay Úr!
Tisztelt Klement Úr!
Frakcióm Európa-politikai szóvivőjeként szeretnék az egész frakció nevében válaszolni
március 15-i levelükre.
E levelükben a németországi médiatudósítást kritizálják, amiért az egy eddig nem ismeret
mértékben irányult Magyarország és kormánya ellen. Az eszmecsere tárgyiasítását, nagyobb
arányosságot és precíz informálódást sürgetnek. Elemzésükkel egyetértek, egyes újságcikkek
általánosítanak, kiélezettek, vagy hibás tényeket mutatnak be. Ezt magam is újra és újra
kritikusan figyeltem meg.
A valósághoz azonban sajnos az is hozzátartozik, hogy Orbán miniszterelnök úr és a magyar
kormány kommunikációjából egyes esetekben hiányzik az érthetőség és sajnos a korrektség
is. Ide sorolhatók Orbán Viktor kijelentései is, melyek nem fedik az Európai Bizottsággal
szembeni közleményeit, vagy a magyar kormány által az Európai Bizottságnak bemutatott
törvények hibás, illetve hézagos angol nyelvű fordításai. Ezeket az eseteket Kim Scheppele
egyértelműen
bemutatta.
(http://krugman.blogs.nytimes.com/2012/01/21/hungarymisunderstood/). Bizonyára egyetértenek velem abban, hogy ez nem szolgálja az eszmecsere
tárgyiasítását.
A frakcióm az SPD-vel karöltve egy indítványt terjesztett elő a Bundestagban, melyben
kinyilvánítjuk azzal kapcsolatos aggodalmunkat, hogy a megváltozott magyar jogrend
összeegyeztethető-e az EU alapértékeivel és -jogaival. Ez az indítvány felhívás egy a magyar
kormánnyal folytatott fair és nyílt párbeszédre. Ennek alapjául nem különböző információk,
hibás médiatudósítások és tudatlanság kell hogy szolgáljon, hanem egy független szerv átfogó
beszámolója a magyar jogrend minden változásáról.
Ezzel összefüggésben üdvözöljük az Európai Unió Bizottságának és az Európa Tanács
Velencei Bizottságának részletes vizsgálatát. E beszámolókat részben maga a magyar
kormány kérelmezte, amit örömmel fogadtunk.
A frakcióm nevében kijelenthetem, hogy a magyarországi fejleményeket kiegyensúlyozottan,
ugyanakkor kritikusan fogjuk figyelemmel kísérni.
Magyarországot és Németországot egy 20 éves barátság köti össze. Ilyen biztos alapok mellett
lehetségesnek kell lennie, hogy kinyilvánítsuk a magyarországi alapértékek és -jogok miatti
aggodalmunkat. Ez azonban nem a magyar nép ellen irányuló kritika – aggodalmunkat a
magyar nép szövetségeseként nyilvánítjuk ki.
Szívélyes üdvözlettel:
Manuel Sarrazin

Fordítás a német nyelvű eredetiből:

Berlin, 2012. március 30.
Tisztelt Dr. Klement Úr!

A Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (BUOD) a német Bundestag
képviselőihez címzett nyílt levelét kézhez kaptam. Mint Európa-politikai szóvivő és
Magyarországért felelős jelentéstevő szívesen válaszolok arra kollégáim, ill. SPD Bundestag
frakció nevében.
A német-magyar barátság évek óta közel áll a szívemhez és sok személyes látogatásom,
valamint a kormány tisztviselőivel és a civil társadalommal folytatott megbeszéléseim miatt
jól ismerem az országot. Ezért is osztom azon hírekkel kapcsolatos aggodalmát, melyek
ezekben a hetekben és hónapokban Magyarországról elérnek minket. Azonban aggodalmam
kevésbé a német médiatudósításokra vonatkozik, mint a magyarországi belpolitikai
változásokra. A 2010 áprilisi országgyűlési választások óta a kétharmados többséggel
rendelkező Fidesz-KDNP pártszövetség több mint 360 törvényt és egy új alkotmányt fogadott
el. Úgy látom, ezen jogszabályok egy része konfliktusban áll az európai szerződésekkel és
Alapjogi Chartával, amelyek mellett ez Európai Unióhoz való csatlakozásával Magyarország
is elkötelezte magát. Emellett ellentmond a demokráciáról és jogállamiságról alkotott
képemnek az állami struktúra alapvető átalakítása azzal a céllal, hogy egy kormánypárt
hosszú távú politikai befolyást biztosítsa.
Vitathatatlan, hogy a magyar kormány szabad választások által demokratikusan legitimált,
azonban ez még közel sem jogosítja fel mindezen politikai cselekedetekre. Egy kormányt,
mely a parlamentben kétharmados többségre támaszkodhat, egy demokráciában mindig a
demokratikus és jogállami alapelvek megőrzésének különleges felelőssége terheli. Ezt várjuk
el mi szociáldemokraták Orbán Viktortól és kormányától is.
A Magyarországgal való sok éves szoros kapcsolatom miatt én is fontosnak tartom az Önök
által szorgalmazott, a valóságon és tényeken alapuló tárgyilagos párbeszéd. Az általános
elítélés és az eltúlzott vita nem segítik a jelenleg vitatott témák megoldását! Éppen ezért
nyújtottak be az SPD és a Bündnis90/Die Grünen frakciók a Bundestagba egy határozattervezetet „Őszinte párbeszéd az európai alapértékekről és -jogokról” címmel, melyben
aktuális problémákat kritikusan, de tényszerűen tematizálunk.

Szívélyes üdvözlettel
Michael Roth
A német Bundestag SPD frakciójának EU előadója

Fordítás a német nyelvű eredetiből:

Berlin, 2012. április 4.

Tisztelt Dr. Klement Úr! Tisztelt Dr. Barcsay Úr!
Köszönöm a Német Bundestag képviselőinek címzett levelüket, amellyel kapcsolatban az
FDP szövetségi frakciójának Európa-politikai szóvivőjeként és Magyarországért felelős
jelentéstevőjeként, liberális kollégáim nevében szívesen foglalok állást.
A Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (BUOD) elnöksége hozzánk eljuttatott
nyílt levelében, véleményem szerint teljesen jogosan kritizálja bizonyos körök részben
nehezen elviselhető általánosításait, melyek valójában alkalmasak társadalmunkban
Magyarországgal szemben a „bizalmatlanság légkörének” kialakítására. Az FDP szövetségi
frakciójaként szeretnénk leszögezni, hogy ilyen általánosításokban nem vettünk részt.
Mindig hangsúlyoztuk, hogy az országaink közötti történelmi kapcsolatnak a német-magyar
barátság alapgondolatát kell hordoznia. A sokéves szoros és jó kapcsolat számos németek és
magyarok közötti bizalomteljes találkozásban gyökerezik, melyek során mindannyian pozitív
tapasztalatokat szereztek. Éppen a magyarok 1989 Németország és Európa számára
olyannyira fontos őszén való cselekedetei gondoskodtak arról, hogy az ország sok német
szívében különleges helyet foglaljon el, és nagymértékben hozzájárultak a szoros németmagyar kapcsolatok kialakulásához.
Ezt az igényt komolyan vesszük, ezért arányosnak tartjuk, hogy a kritikát ne általánosan,
hanem a témák szerint elkülönítve fogalmazzunk meg, és a félreértéseket adott esetben nyíltan
kezeljük. Ehhez, ahogy Önök helyesen megállapítják, hozzátartozik, hogy a megfelelő
állásfoglaláshoz és kiegyensúlyozott érveléshez pontos információk szükségesek.
Mi mutatnak a tények? Mint Önök is tudják, Magyarország ellen európai szinten jelenleg
három kötelezettségszegési eljárás folyik, valamint egy ettől elkülönítendő túlzotthiányeljárás. Az utóbbi az európai stabilitási kultúrában egy megújult filozófia alkalmazásának
következménye. Magyarország nyolc egymást követő évben sértette meg a szerződéses
stabilitási kritériumokat, ezzel az ország a magyar EU-csatlakozás óta nem tartja be az
adósságplafont sem. Az eddig alkalmazott intézkedések az Európai Bizottság szerint nem
elégségesek ahhoz, hogy a magyar költségvetés strukturális deficitjét tartósan csökkentsék.
Ezért felszólították az országot, hogy még nagyobb erőfeszítéseket tegyen a konszolidáció
irányába. Ellenkező esetben nem jelentéktelen mértékben tartanak vissza EU-támogatásokat,
majd 2013. január elsejétől be is fagyasztják őket. Magyarország még elkerülheti a büntetést amennyiben szeptemberig új megszorításokat mutat be. 2012 júniusában az európai
pénzügyminiszterek az ECOFIN keretében ismét tanácskozni fognak a helyzetről és a
támogatások felfüggesztését valószínűleg megszüntetik, amennyiben a feltételek teljesülnek.

Pontosan meg kell azonban ettől különböztetni a fent már említett kötelezettségszegési
eljárásokat. Három dossziét nyitottak meg a Nemzeti Bank, az igazságügyi reform és az
adatvédelmi biztos kérdésköreivel kapcsolatban, melyek különböző stádiumban vannak. A
Nemzeti Bank ügyében Magyarország az Európai Bizottság megjegyzéseire reagálva jelentős
lépéseket tett a korábban kritizált jogszabály kiigazítása terén, melyekre válaszul a Bizottság
lemondott a kötelezettségszegési eljárás második fázisának aktiválásáról. A többi
kérdéskörben azonban más a helyzet. Az Európai Bizottság 2012. március 7-én mindkét
kérdésre egy megalapozott állásfoglalást adott ki és megállapította, hogy a magyar
törvényhozás nincsen összhangban a diszkriminációs és adatvédelmi irányelvekkel. A magyar
félnek 2012. április 7-ig van lehetősége ezen észrevételekkel szemben állást foglalni, vagy a
kifogásolt szabályozásokon változtatásokat eszközölni.
Mi kifejezetten támogatjuk a Bizottságot, mint az európai szerződések védelmezőjét, eredeti
feladatának ellátásában, vagyis a közösen elfogadott európai jog érvényesülésének
elősegítésében.
Parlamenti munkám során folyamatos és rendszeres kapcsolatban állok a magyar féllel,
legyenek azok a magyar képviselők, a kormány tagjai, vagy a berlini magyar nagykövet.
Különösen kívánatosnak tartom a jelenleg folyó eljárás tárgyalásos úton való lezárását, és
miden fél számára kielégítő eredmények elérését. Ezzel dokumentáljuk igényünket a németmagyar barátság további fenntartására, a szilárd kapcsolataink további erősítésére.
Egyértelmű, és nekünk is tisztán és érthetően ki kell fejeznünk, hogy az intézkedések valamint
a magyar kormány retorikájának kritikája nem Magyarország belpolitikájába való
beleavatkozás és nem is az ott élő emberek elítélése. Éppen barátok között megengedett, sőt
ajánlott kritikus dolgok nyílt megbeszélése. Pontosan ezt teszi az Európai Bizottság is,
amennyiben Magyarországon potenciális félreértéseket tár fel, melyeket mi a magyar
partnereinkkel teljes nyitottsággal és barátsággal megvitatunk. Az Európai Bizottság azon
kívánalma, hogy a közösen meghatározott szabványokat a médiajogban, a választójogban
vagy az igazságszolgáltatásban betartsák, legitim; ha mi ehhez a kéréshez csatlakozunk, az
nem jelenti azt, hogy mi a magyar barátainktól és szövetségeseinktől a demokratikus felfogást
elvitatjuk, hanem hogy egy nyitott és tárgyilagos párbeszédet folytatunk velük a közös
demokratikus jövőnkkel kapcsolatban egy egyesült Európában.

Szívélyes üdvözlettel
Joachim Spatz
Az FDP frakció Európa-politikai előadója

Fordítás a német nyelvű eredetiből:

Berlin, 2012. április 15.

Tisztelt Dr. Klement Úr!

Köszönöm a Bundestag parlamenti képviselőinek címzett nyílt levelüket, melyben a
magyarországi politikai helyzetről széleskörűen pontatlan tudósítások miatt élnek panasszal.
Messzemenőkig osztom aggodalmát. Sok szempontból üdvözölném Magyarország Európa
egyesítéséért tett szolgálatainak lényegesebben barátságosabb megítélését, nem utolsó sorban
azért, mert magamat is Magyarország barátai közé sorolom.

Szívélyes üdvözlettel:
Erika Steinbach
A CDU frakció Emberi Jogok és Humanitárius Segítségnyújtás előadója

Fordítás a német nyelvű eredetiből:

Berlin, 2012. április 18.

Tisztelt Dr. Klement Úr,
köszönöm a Németországi Magyar Szervezetek Szövetségének (BUOD) ez év március. 15-i
nyílt levelét.
Magyarországot és Németországot egy szoros és a kölcsönös bizalmon alapuló partnerség köti
össze, ami nem csak a rendszeres politikai érintkezésben, hanem a két ország közti sokszínű
kapcsolatokban is kifejezésre jut. Szintén felejthetetlen marad Magyarország hozzájárulása a
vasfüggöny lehullásához, mikor is Magyarország – hogy Angela Merkel szavait idézzem – „a
német szabadságakaratnak szárnyakat adott” és ezzel egy lényeges alapfeltételét teremtette
meg a német újraegyesítésnek.
Határozottan azon a felfogáson vagyok, hogy a magyar alkotmányos és jogrendről folyó
párbeszéd egyes aspektusait konstruktívan, tárgyilagosan és az országaink közti szoros
partnerség szellemében kell folytatni. Sajnos a német Bundestag ellenzéki frakcióinak a
vitához való hozzászólásai pont ezt a szellemiséget nélkülözik. Ezért nem alaptalan a
feltételezés, hogy az ellenzék kevésbé becsületes vitában, mint pártpolitikai céljainak
megvalósításában érdekelt.
Határozottan üdvözlöm, hogy Orbán miniszterelnök úr ismételten kijelentette, kész az
Európai Bizottság, a szerződések őrének aggályait a kötelezettségszegési eljárások gyors
lezárása érdekében eloszlatni. Ez nem utolsósorban abban a tényben türköződik, hogy több
kérdést már egyetértéssel rendeztek, valamint a jegybanktörvénnyel kapcsolatos eljárást a
Bizottság jelenleg nem folytatja tovább.
Ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban a CSU tartományi csoportja továbbra is keresni fogja a
magyar kormánnyal való közvetlen párbeszédet, a német Bundestagban és az Európai
Néppárton belül is. Így szerzett a német Bundestag CSU tartományi csoportjának delegációja
április 11. és 13. között Budapesten, a helyszínen a magyar belpolitikai helyzetről
információkat, valamint politikai célú megbeszéléseket folytatott a magyar kormány és a
kormánykoalíció képviselőivel.
Ennek a levélnek a másolatát kézhez kapja Dr. Barcsay Ákos, a BUOD elnökségi tagjai is.

Szívélyes üdvözlettel
Stefan Müller
A német Bundestag CDU tartományi csoportjának vezetője

Fordítás a német nyelvű eredetiből:

Berlin, 2012. április 20.

Tisztelt Dr. Klement Úr, tisztelt Dr. Barcsay ÚR

Köszönöm, hogy megküldték nyílt levelüket, amelyben – teljesen jogosan – fejezik ki a
nyilvánosság előtt valamint részben a német és európai politikában a Magyarországgal való
bánásmóddal és annak politikai reformtörekvéseivel kapcsolatos nemtetszésüket. A
Bundestag Német-Magyar Baráti Tagozatának elnökeként rendszeres kapcsolatban állok
magyar kollégáimmal, de Németországban élő magyarokkal is, akik német közösséghez való
hozzájárulását nagyra értékelem. E kapcsolatok révén tisztában vagyok azzal, a legtöbben
mennyire sértve érzik magukat ezen igazságtalan, aránytalan, és differenciálatlan bánásmód
révén, mely a jelenlegi magyarországi reformtörekvéseket övezi.
A Bundestag Német-Magyar Baráti Tagozatának elnökeként a német és magyar parlamentek
közti együttműködés elmélyítésére törekszem. Országaink húsz évvel ezelőtt kötötték a
barátsági szerződést. Barátokként el kell mondanunk kollégáinknak, mely dolgokat
szemléljük némi aggodalommal. Ezt azonban nem a nyilvánosság előtt kellene tennünk,
hanem csendben és nyugalomban, zárt ajtók mögött. Én ezért szállok síkra.
A témával összefüggő álláspontomat a német Bundestagban, 2012. március 23-án elhangzott,
magyar médiatörvénnyel kapcsolatos, mellékelt hozzászólásomból megismerhetik.
Amennyiben további kérdéseik lennének ehhez kötődően, állok szíves rendelkezésükre.

Szívélyes üdvözlettel:

Jens Ackermann
A német Bundestag Német-magyar Baráti Tagozatának elnöke

Fordítás a német nyelvű eredetiből:

Berlin, 2012. május 24.

Tisztelt Dr. Klement Úr!
Tisztelt Dr. Barcsay Úr!

Köszönöm március 15-ei nyílt levelüket, melyben kritikusan nyilatkoznak a Magyarországról
szóló nyilvános média beszámolókról, és Magyarországnak a német ellenzék egyes tagjaitól
származó elítéléséről. Az Európai Uniós ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottság
jelentéstevőjeként osztom megítéléseiket, és magam is nagyon kritikusan szemlélem a vitát.
A magyar barátság számomra, és CDU/CSU frakció számára is nagy jelentőséggel bír.
Pontosan a Német-Magyar Barátsági Szerződés huszadik jubileumi évében szerfelett
sajnálatosnak tartom, hogy magyar barátainkat ily módon állítják pellengérre. Frakcióm és
jómagam meg vagyunk győződve arról, hogy Magyarország jó úton halad ahhoz, hogy az
ország helyzetét sürgető reformokkal mozdítsák elő. Ezt már többször hangsúlyoztam a
Bundestagban elhangzott beszédeimben.
Tájékoztatásuk céljából mellékelem a témában utoljára elhangzott beszédem átiratát, és
örömmel töltene el, ha a benne Magyarországgal szemben kifejezésre kerülő szolidaritást
szervezetük tagjainak és más érdeklődő személyeknek továbbítanák.
Baráti üdvözlettel:
Karl Holmeier

