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lttr lkl,aták - ha komolyan veszik a huma-
ttiztrtust - egyre kevésbé orvendhetnek
;r lutlaclásnak, amennyiben azon a tech-
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lyan háborura számítottak, amely
minden háborunak véget vet. Ami-
kor egy híján száz éwel eze| tt,
1918. november 11-én befejezcídott

az e|s világháboru a nyugati fronton,
akkor ugy tíínt: olyan fejezete kezd ,

dik a torténelemnek, amely a békér l,
a demokráciáro|, az emberi jogokról, a

nemzeti onrendelkezésr l, a nemzetko-
zimegértésr l szólhat. A n k szavazati
joga megkezdte diadalmenetét. A Nép-
szóvetségnek kellett volna érvényesíte-
nie a nemzetkózijogot. Az onrendelke-
zés ígérete sok Európán kívtil él em-
berben felébresztette a gyarmatosítás
felszámolásának reményét.

De minden érintett, gyózók és legy -

zottek, régl és uj nemzetállamok Euró-
pában és az egész világon eljátszották a

Abaloldali er knek
bátrabban kellene
vállalniuk rendszerkritikus
nézeteiket mindenhol

mozgalmak kritizálják a bevándorlást,
elutasítják országuk kormányainak me-
nektiltpolitikáját, de nem támadják sem
a demokráciát, sem a piacgazdaságot.
S t: éppen a kózosségl kótcídések kiala-

tartós békerendszer megteremtésének
esélyét. IGt évtizeddel kés bb a Len-
gyelország e||eni német támadással el-

kezd dott a kóvetkez nagy konfliktus,
még borzasztóbb pusztítással, még tobb
áldozattal, el re elképzelhetetlen bií-
nokkel.

A második világháborít után Nyu-
gat-Európa a transzatlanti szóvetséggel
id t nyert a biztonságos és békés fejl -

désre, és az európai integrációval meg-

teremtette a béke és jólét projektjét,
amely tanult a kózelmult rémségeib l.
M&, kózel 30 éwel a kommunista dikta-
turák osszeomlása, a kontinens eryesii-
lése után a demokrácia, az európai in-
tegráció és a béke rlrjra veszélyben van.
Számos fesziiltség és válság emlékeztet
eryes nehézségekre, amelyeket már az
1918 utáni békeszerz déseknek meg kel-
lett volna oldaniuk. Ami akkor megol-
datlan maradt, ijeszt módon aktuálissá
vált. Máig érvényes talán a svájci torté-
nész-diplomata Paul Widmer 1993-ban

megfogalmazott tézise, amely szerint
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gi tótttlt. Miil, ;l st ll<;tl< lilt:rl (trgyirltcsak

tévesen) szélsciitlllllrllclalirrak mintjsí-
tett, valójában inkább libertariánus Pim
Forttryn is rossz bizonyítványt állított ki
a multikulturalizmusróli,,A multikul-
turális társadalom nem miíkódik. Nem
egymáshoz kózel, hanem ktilonválaszt-
va éltink." Ezek a pártok és mozgalmak
írgy érzik, meg kell védelmeznitik azt a
világot, amely ismer s a kisemberek szá,

mára. Nem tagadják, hog;l azok mellett
állnak, akik ,,mernek kicsik lenni". A ,,ki-
csiség" kultuszát teremtik meg, a nagy
szeívezetekkel - kózttik a legnagyobbal,
az Európai Unióval - szemben. A kisvá-

Európának sikertilt szembenéznie a má-

sodik világháboru kovetkezményeivel,
az els világháboru tanulságainak feldol-
gozása azonban máig tart.

Vlagyimir Putyin Oroszországa ne-
hezen tudja elfogadni a Nyugathoz ko-
ze|ed Ukrajna el szor 1917-ben kikiál-
tott ftiggetlenségét. ug;lanez a helyzet
a ftiggetlenségtiket szintén az els világ-
háborut kóvet en el szor megtapasz-
talt Grírziával és a batti államokka|. Az
államrend, amit 1918 után létreho ztak
a Iözel- és a Kózép-I(eleten, nem látszik
tarthatónak. Tóroko rszág fantomfájdal-
ffiá, hogy az Oszmán Birodalom elvesz-
tette jelent ségét. Az emberiség ma uj-

ra ugyanolyan megosztott, instabil, vál-
ságos világban él, mint 1918 után.

Az elkóvetkezend évben ezeka kér-
dések ktilonos aktualitást kapnak. Sok
európai ország fogia tinnepelni állami
szuverenitásán ak századik évfordulój át.
Mások inkább a vereséglikre és annak
kóvetkezményeire fognak emlékezni.
Nyugaton és l(eleten egyaránt vannak
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ttikével , zlz érrJekvédelrltet f'elacló, llrilttl-
inkább,,besárguló" nagy szakszerveze-
tekkel, az elidegened nagypolitikával,
nagy pártokkal.

Ezek a pártok és mozgalmak nem
akarnak diktaturát. Semmiképpen!
Ifisembervéd programjuk a demok-
rácia satyja, Rouss eau népszuvereni-
tás-elméletét abszolutizálja. Rousseau
idealizálta a kisembert, a kézmiívest,
a parasztot, és megvetette a kólteke-
z , fény z életmódot folytató elitet.
A rousseau-i elméletben a gazdaságnak
a dolgozó embert kell szolgálnia. Ebben

l{.y;ll,(lrszírgl lxtlrlltl;rll l(ltlt, ,,.;. , |-- t

liztttusl,a vtllltlr szíikstipliik. A lx,lg;t l)rt,

vid Van Reybrouclc, a magyar Csizmu,
dia Erllin és Antal Attila nyomán fól kell
vetni: van olyan, hogy ,i " populizmus.
Tudomásul kell venni, hogy az érze|mi
tényez knek is van helytik a politiká-
ban, a baloldali er knek pedig bátrab-
ban kellene vállalniuk rendszerkritikus
nézeteiket. Már csak azért is, mert a va-

lódi széls jobboldal nem fogia betar-
tani azokat a magatartási szabályokat,
amiket a balos és jobbos pártok tobbsé-
ge - beleértve az AfD,t is - magáranéz,
ve kótelez nek talál.

nóvelol támogatottságot éWezó popu-
lista mozgalmak, amelyek szkeptikusan
állnak szemben a parlamenti demokrá-
ciával és az európai integrációval. A na-

cionalizmus ujabb hulláma fenyeget. Va-
jon sikertil-e az elsó világhábor végér l
szó|o megemlékezést - ujra - az európai
perspektívák felé irányítani?

Tobbrcíl van szó, mint az emlékezés-
r l egy szornyíí háboru kóvetkezményei-
re és á|dozataira. Ertékelni kell Európa
és a világ békéjét, a népek onrendelke-
zésijogának általános jelent ségét, a de-

mokratikus jogállamiságot. Az els pró-
bálkozás arra, hogy 1918 után ezeket az
értékeket az e$ész világon elterjesszék,
sikertelen volt. Az Egyestilt Nemzetek
Szervezetének megalakításával és az
emberi jogok deklarálásával 1945 után
kezd dott a második kísérlet. Eredmé-
nyeit Európában leginkább csak a kon-
tinens nyugati fele élvezhette. A hideg-
háboru befejezése után ítgy látszott,
ezek az alapértékek véglegesen érvénye-
stilhetnek. De még ma is átláthatatlan a

helyzet, és szinte mindenhol veszélyben
vannak ezek a jogok. A háboru befeje-
zésének századik évfordulója megfelel
id pont az 1918 utáni torekvések megva-
lósítására, eg;y átfogó békerendszer meg-

teremtésére, az emberi jogok, á gondo-

latszabadság, jogállamiság és a nemzet-
kózi jog betartásának hatarokon átnyuló
határozott kovetelésére. Erre akarunk
felhívni!

Német ttjrténészek és politilalsok kez-

deményezésére sztjletett ez a nyilatkozat,
amely ezen a napon szamos rangos euró,
pai ujsógban napvilagot lát. A felhívdst
Németorszdg mellex Ausztria, Belgium,
az Egyestjlt Államok, Finnország, Fran-
ciaorszag, Írorszdg, Lengy elorszdg, Olasz-

orszóg, Sparryolorszóg, Ukrajna és Ma-
gyarorszóg képvisel i jegyzik. A magyar
alaírók: Balózs Péter politikus,diploma-
ta, Gyarmati Istvan diplomata, Hegedíís
István szociológus, teszenszky Géza tijrté,
nész, Pók Attila ttjrténész, Ungvóry l(risz-
tian t rténész.
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