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Kevesebb, mint egy hónapja az „Antiszemitizmus: Egy növekvő fenyegetés minden vallás
számára” című meghallgatóson elnököltem. Az egyik meghallgatott az Orbán-kormány egy
volt minisztere, Fellegi Tamás volt, aki maga is zsidó származású. Beszámolója meggyőző
volt, akár csak az Orbán-kormány antiszemitizmus elleni jelentős intézkedéseinek hosszú
listája.
Fellegi úr őszintén elmondta, hogy az antiszemitizmus súlyos társadalmi probléma
Magyarországon. Szerencsére az Orbán-kormány egy felfelé ívelő pályán halad ebben az
ügyben, és minden jel arra mutat, hogy ezen megy tovább annak érdekében, hogy a probléma
megoldásának része legyen, nem pedig a probléma maga. Biztos vagyok benne, hogy
különösen azon kitartó kísérletek ellen veszi fel a harcot, amelyek megpróbálják rehabilitálni
a holokauszt elkövetőit, valamint a 30-as, 40-es évek és a jelenkor elvetemült antiszemitáit.
Én továbbra is mindenképpen erre fogom bíztatni a kormányt.
Sok civil szervezet és néhány kormány – beleértve a saját kormányunkat is – hangosan bírálta
Magyarországot a demokrácia és az emberi jogok állapotával kapcsolatban, amit a magyar
kormány és támogatói határozottan visszautasítottak.
Miután mindkét oldal anyagait tanulmányoztam, azt kell mondanom, hogy az Orbánkormánynak igaza van, amikor azt mondja, a bírálatok között sok a méltánytalan, mert kettős
mércét, félreértelmezést és pontatlan információt tartalmaznak. A magyar kormány ezt nagy
körültekintéssel dokumentálta, például a Freedom House-nak küldött nyílt levelében is.
Hogy egy másik példát említsek; amikor az amerikai kormány az Orbán-kormányt bírálta az
új alkotmány elfogadása miatt, egy dokumentumban azt állította, hogy "alapvető"
kérdésekben átfogó társadalmi konszenzusra van szükség, nem csak a kormánykoalíció
nézeteinek tükrözésére, és „a társadalom különböző szektoraival való komoly konzultáció
hiánya nem jelentette a demokrácia szellemének tiszteletét.” Bárki, aki tisztában van az
Obamacare törvény elfogadásának körülményeivel, könnyen megkérdőjelezheti azt, hogy a
kormányunk vajon ideális helyzetben van-e ahhoz, hogy ezt az üzenetet megfogalmazza. De
minden bizonnyal el kellett volna kerülnie a demokráciára vonatkozó durva
meggyanúsításokat. Ugyanakkor nem szabad meghátrálnunk a saját kormányunk vagy
bármely más kormány kudarca által gerjesztett cinizmus előtt.
Azonban sokkal szerényebbnek kell lennünk, különösen egy olyan ország esetében, mint
Magyarország, ahol az alkotmányos fékek és ellensúlyok rendszere él és virul, ahol egy
demokratikus párt, szabad és igazságos választásokon nyert eddig nem látott 2/3-os
többséggel és drámai változtatásokra kapott felhatalmazással egy demokratikus alkotmányt
fogadott el, és nyitottnak mutatkozik aziránt, hogy másokkal együttműködve kiigazítsa és
1

javítsa az újonnan hozott törvények hibáit. Ez a párbeszéd egyenlő felek között folyik, és
sokat tanulhatunk Magyarországtól. Különös tekintettel az államadóssági plafon alkotmányos
szabályozására és a magzati élet anyaméhben kezdődő védelmére.
Gratulálok a magyar kormánynak az új alkotmány számos tiszteletreméltó részéhez, amelyek
az emberi jogok érvényesülését segítik, beleértve az emberkereskedelem és a reproduktív
klónozás tilalmát, valamint az élet védelmét. A továbbiakban is örömmel nézek elébe a
magyar kormánnyal folytatott párbeszédnek országaink alkotmányos hagyományairól, és
arról, hogy hogyan lehet mindkettőt tovább javítani.
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