Záró közlemény
a „Közép-Európa és Magyarország helyzete és néhány
stratégiai feladata a páneurópai piknik után 30 évvel” témában
2019. május 16–án megtartott KEP XII. Társadalmi Párbeszéd Fórumon elhangzottak
nyomán
A Közép-Európai Club Pannónia Közhasznú Egyesület a páneurópai piknik óta eltelt három
évtizedes időszak fejlődését tekintette át hagyományos Társadalmi Párbeszéd Fórumán
partnereivel és a meghívottakkal közösen az Akadémián, a IX. Magyar Világtalálkozó kiemelt
közéleti rendezvénye keretében, 100 fővel.
A Fórum által felölelni kívánt folyamatok és történések az eltelt harminc évben sorsdöntően
meghatározták Magyarország, illetve Közép-Európa lakosainak életét és perspektíváit. A
2030-ig terjedő időszakra is útravalóul szolgál. A fórum segített bemutatni a páneurópai
piknik által elindított történelmi folyamat meghatározó jelentőségét a magyarországi
rendszerváltoztatásra és vele párhuzamosan az egész közép-európai térség politikai és
társadalmi irányváltására nézve. Ez volt az a gyújtópont, amelyet a magyar kormány által
megvalósított határnyitás követett, lehetővé téve a német családegyesítést, majd a Magyar
Köztársaság kikiáltása, és utat nyitott olyan fejleményekhez, mint a berlini fal ledöntése, a
környező országok rendszerváltoztatása, az NDK megszűnése, a német újraegyesítés, a
Szovjetunió, a Varsói Szerződés és a KGST felbomlása, 9 új állam létrejötte a térségben. A
Társadalmi Párbeszéd Fórum Történeti Szekciója értékelte a 2019-ig tartó elmúlt 3 évtizedes
folyamatot, benne kiemelten a magyar vonatkozású történéseket, folyamatokat,
tapasztalatokat, mint számunkra a legfontosabbat.
Az eltelt 30 év fordulatos eseménysorozata és átalakulása minden tekintetben Magyarországot
is érintette, és ez kivetíthető a 2030-ig terjedő jövőre, melynek főszereplőjeként
Magyarország célja, hogy az Európai Unió legjobban élhető országai közé tartozzon, és az
európai átlagnál gyorsabban fejlődjön a demográfiai helyzet, az oktatás, az egészségügy
tekintetében és több más kulcsfontosságú területen.
A KEP stratégiai céljai és feladatai közé tartozik, hogy a párbeszéd által széles társadalmi
szükségletet és információs igényt tud kielégíteni, a kommunikáció útján remélhetően kellő
társadalmi hatást elérve a magyarországi és a közép-európai lakosság, valamint a világszerte
élő magyar diaszpóra körében. Ezen elvekkel azonosulva a KEP ma és a közeli években az
alábbiakat szorgalmazza:
- a hazai szakképzett munkaerő utánpótlás, valamint a népességmegtartás megoldása,
- a térség fejlődése, a megcélzott gazdasági és társadalmi célok eléréséhez való közelítés
érdekében közös gondolkodás ösztönzése az érintett EU tagországok teljes körével,
segítve a nagy térség államainak felzárkózását, különös tekintettel a Duna-menti országok
térségére, melyben központi szerepe van Magyarországnak,
- hazai és határainkon túli partnereink közreműködésével közös programok szervezésével,
kapcsolatfejlesztéssel, műhelymunkával, a folyamatban lévő hálózatszervezéssel
tevékenyen és folyamatosan hozzájárulhatunk ezekhez a célokhoz,
- hangsúlyos a Kárpát-medencén belüli magyar-magyar kapcsolatok szerepe a jövő
Európájának perspektíváira nézve, a Közép-európai országok összefogása közös érdekek
és célok mentén.
További inf.: www.kepcp.hu

