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Soha nem szabad megfeledkeznünk 
a munkánk kiindulópontjáról

A régiók és városok európai hete kapcsán rengeteg gondolat 
foglalkoztatott. A kétség, a félelem és a csalódások idő-
szakában élünk, és ez nemcsak az európai rendszerre, 

hanem az újságírói szakmára is érvényes. Az európai oldalról 
elmondható, hogy a brüsszeli politikusok nem tettek eleget a pol-
gárok meggyőzése érdekében, és alulbecsülték a velük való kom-
munikáció szükségességét. Újságírói oldalon a polémia fontosabbá 
vált a közérdeknél. Következésképpen az európai politikusok és 
az újságírók elveszítették a polgárokat. A nacionalisták és a popu-
listák pedig csak azt mondták ki, amit az emberek hallani akartak. 
Ez jelzi számunkra, hogy soha nem szabad megfeledkeznünk 
a munkánk kiindulópontjáról: a polgárokról.

28 ország, 28 perspektíva 

Azt hiszem, hogy a legfontosabb dolog, 
amit meg kell értenünk az az, hogy van kiút 
a félelemből, de csak közösen – nem meg-
osztva. És ezért gondolom azt, hogy a 
régiók és városok európai hete és a Yout-
h4Regions médiaprogram rendkívül fontos 
szerepet játszanak, mivel szerte Európából 
érkező újságírók és európai szakemberek 
dolgozhatnak itt együtt. Az újságíróknak ter-
mészetesen meg kell őrizniük a független-
ségüket, de ez nem jelenti azt, hogy nem oszthatják meg 
gondolataikat és aggodalmaikat a politikusokkal.  

Először is a különböző országokból érkező újságírókkal való talál-
kozás nyitottabbá tesz arra, hogy min kellene változtatni vagy 
javítani. Több megoldást kínál fel. El tudjuk képzelni, hogyan 
működhetünk együtt és hogyan segíthetünk egymásnak. Spa-
nyolországból, Írországból, Bulgáriából, Lengyelországból, Olasz-
országból és Németországból érkező újságírókkal találkoztam. 
Írországban a legfőbb problémát a Brexit jelenti, Olaszországban 
Matteo Salvini, Lengyelországban a 7. cikk, Franciaországban 
Marine Le Pen ... Valamennyi európai országnak számos problé-
mával kell szembenéznie. És ha újságírókként ezeket a problé-
mákat a polgároknak szeretnénk elmagyarázni, először 
egymással kell elbeszélgetnünk. És természetesen meg kell érte-
nünk, hogy mi történik általában Európában, nemcsak a saját 
országunkban, mivel minden összefügg.  

Visszatekintés a jövőt szem előtt tartva

A jövő természetesen a 2019-es európai választás. Akármilyen 
konferencián voltam eddig, mindig szó esett róla. Még az újság-
írók között is sok szó esik erről az Európa jövője szempontjából 
fontos lépésről. És a legtöbben nem igazán vagyunk optimisták 
e tekintetben. De őszintén szólva, ha visszatekintünk Európa múlt-
jára, az EU már eddig is számos problémával szembesült. Még 
a létrehozatala is a történelem legborzalmasabb háborújára 
alapozva történt. 

Nyilvánvalóan nem fogunk egy újabb hábo-
rúra várni, hogy végre cselekedjünk. A tet-
tek ideje most van. És az újságírók a kihívás 
részei. Ezen a héten jöttem rá arra, hogy 
az újságíróknak részben pedagógiai szere-
pet is be kell tölteniük a polgárok tájékoz-
tatása során. Ez azt jelenti, hogy egy 
probléma összes oldalát be kell mutatnunk, 
nem csak a legnépszerűbbet. Vitát kell lét-
rehoznunk, és nemcsak az értelmiségiek 
körében, hanem mindenkit bevonva. 

Munka a következő 
generációért velük együtt

És végül, de nem utolsósorban: a fiatalok. Azt hiszem, hogy az új 
generáció más szemszögből nézi a dolgokat. Mivel ez a generáció 
már beleszületett az Erasmus-programba, a távolságokat meg-
szüntető új technológiák és az olcsóbb közlekedés időszakába, 
az utazás is könnyebbé vált Európában. Így talán ez az új gene-
ráció jobban megérti az európai értékeket, és azt, hogy milyen 
lehetőségek nyíltak meg az Európai Uniónak köszönhetően. 

Ezért a Youth4Regions médiaprogram révén a fiatalok beléphetnek 
az uniós intézményekbe. És azt hiszem, az EU-nak továbbra is a 
változás erejét kell erősítenie a fiatalokban. Mert történjen bármi, 
szülessen bármilyen eredmény a 2019-es európai választások 
során, Európa jövőjét ezek a fiatalok jelentik.  
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