
 
EURÓPAI JÖVŐNK A TÉT! 

A V21 FELHÍVÁSA 

 

Az Európai Unió kormányfői e héten döntő tanácskozásra ülnek össze, hogy útjára bocsássák a 

következő hét év uniós költségvetését és a járvány miatt létrehozott helyreállítási csomagot összesen több 

mint 1800 milliárd euró összegben. A példátlanul sok pénz szétosztása és felhasználása január 1-jével 

elkezdődhet, ha a tagállamok egyezségre jutnak. A magyar és a lengyel kormány azonban vétóval fenyeget, 

mert a jogállamra vonatkozó feltételek is kapcsolódnak a csomaghoz. Orbán Viktor szerint inkább vesszen 

oda a támogatás, de az unió ne kérhesse számon Magyarország jogállami normák szerinti működését, kivált a 

2022-es választások előtt. A miniszterelnök az utóbbi napokban az Európai Unión kívüli élet „előnyeire” is 

egyre durvább célzásokat tett. 

Mi, a V21 csoport tagjai, akik különféle kormányzati feladataink keretében valamennyien 

hozzájárultunk ahhoz, hogy Magyarország az unió egyenrangú tagjaként ismét elfoglalhassa helyét 

Európában, nem hallgathatunk. Három évtized erőfeszítései, az integráció eredményei és tanulságai 

kerülhetnek a süllyesztőbe egyetlen felelőtlen politikus hatalmi játszmái miatt. A miniszterelnök kalandor 

lépéseit már sem a saját pártja, sem a kormány, sem az országgyűlés, sem pedig az erre hivatott ellenőrző 

intézmények nem képesek felügyelni és korlátozni. 

Ha Orbán Viktor az e heti európai uniós csúcson beváltja a fenyegetését és megvétózza az összes 

tagállam számára létfontosságú pénzügyi kereteket, akkor veszélybe sodorja uniós tagságunk hozadékát, sőt 

EU-tagságunkat is kockára teszi. Ha a vétó megtörténik, „Európai Magyarország” Kerekasztal összehívását 

fogjuk kezdeményezni a politikai pártok, társadalmi, kulturális, tudományos és civil szervezetek részvételével, 

hogy megvitassuk: mi a nemzet valódi érdeke, és mivel jár, ha az EU 25 tagállamával szemben gátoljuk az 

unió működését és a járvány következményeinek gyors orvoslását. A kerekasztal minden mozgósítható 

társadalmi erő bevonásával megvizsgálná, hogy a többség akaratának kifejezésével miként erősítsük meg 

európai státuszunkat, hasonlóan az EU-csatlakozásról döntő 2003. április 12-i népszavazáshoz. 

Európai jövőnk a tét, erről nem dönthet egyetlen kormány, egyetlen párt vagy egyetlen felelőtlen 

ember! Döntsön hát a nép! 

 

MAGYARORSZÁG A HAZÁNK, EURÓPA AZ OTTHONUNK,  

MARADJUNK EURÓPÁBAN! 
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