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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.
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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.
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