Európa 2021
Megemlékezés 1945. május 9-éről és Európa Napjáról
Online konferencia
2021. május 8. (szombat) 10.00-12.00
„Az emberiségnek emlékeznie kell, hogy a béke nem Isten ajándéka teremtményeinek,
hanem a mi ajándékunk egymásnak.”
Elie Wiesel
76 évvel ezelőtt az antifasiszta koalíció győzelme és a tengelyhatalmak veresége a
náci Németország feltétel nélküli kapitulációjával, Prága felszabadulásával véglegessé
vált. A második világháború véget ért. Százmilliók remélték azokban a napokban,
Párizsban és Londonban, Moszkvában és Budapesten, városokban és falvakban,
hogy új korszak hajnala jött el. A béke azonban rövid ideig tartott. Európa új
fogalommal ismerkedett meg: a hidegháborúval. De Európában nem lett valódi háború.
A háború alatt ugyanis az antifasiszták elhatározták, hogy véget vetnek a nemzetközi
gyűlölködésnek és versengésnek, és megteremtik a tartós béke feltételeit Olyan új
struktúrákat fognak kialakítani, amelyek a közös érdekeken alapulnak, és amelyek a
jogállamiságot és az országok egyenlőségét szavatoló szerződésekre épülnek.
Robert Schuman francia külügyminiszter Jean Monnet eredeti ötletét felhasználva
1950. május 9-i beszédében egy Európai Szén- és Acélközösség létrehozását
javasolta, amelyből létrejött 1957-ben az Európai Gazdasági Közösség, majd a
Maastrichti Szerződés 1993-ban létrehozta az Európai Uniót.
Európában több mint 70 éve béke van. Az európai polgárok olyan demokráciában
élnek, amely formailag biztosítja a jogállamiság és az alapvető jogok tiszteletben
tartását. Azonban a békét soha nem szabad magától értetődőnek tekinteni. A
közelmúltbeli gazdasági és társadalmi válság során Európában megerősödtek a
populista, szélsőséges és nacionalista politikai irányzatok, amelyek veszélyeztetik a
demokráciát és az európai integráció folyamatát. Számos politikai mozgalom
kérdőjelezi meg a meglévő intézményeket mind nemzeti, mind pedig uniós szinten.
Ezért is fontos számot vetni a valós történésekkel, és folyamatokkal.
Konferenciánk eltér a hagyományos megemlékezésektől. Egyrészt tisztelgés a
második világháború antifasiszta hősei előtt a Győzelem Napján. Másrészt kérdéseket
fogalmaz meg és válaszokat próbál találni az európai közösség előtt álló kihívásokra
Európa Napján.
Online bejelentkezés: 2021. május 8. (szombat) 9.50-től
A konferencia Zoom csatlakozó linkje:

https://us02web.zoom.us/j/84234606213?pwd=bGZVR2s5ZzhCZ0RCQi9nR3VwZm
FuZz09
Meeting ID: 842 3460 6213
Passcode: 564743

EURÓPA 2021

ONLINE KONFERENCIA PROGRAMJA

10.00 Megnyitó
Harangozó Gábor, az SZDI programigazgatója
10.05 Gondolatok 2021. május 9-éről
Tóth Bertalan a Magyar Szocialista Párt társelnöke
10.15 Európa felszabadulása és a remény megszületése
Hegyi Gyula publicista, a Magyar Szocialista Párt alelnöke
10.30 A szociális jogalkotás és az Európai Unió jövőjéről szóló konferencia
Andor László volt uniós biztos, a FEPS főtitkára
10.45 Orbán rendszere Európa ellenzéke
Ujhelyi István az Európai Parlament képviselője
11.00 Európa jövője
Gurmai Zita a Magyar Szocialista Párt alelnöke, országgyűlési képviselő
11.15 Közvetlen uniós források felhasználása az önkormányzatoknál
Bokányi Adrienn, Szombathely gazdasági fejlődéséért felelős tanácsnoka
11.30 A tornácról is mondjuk és Brüsszelben is hallják. Egy rendhagyó konferencia
esete az európai állampolgárokkal.
Barabás Miklós az Európa Ház igazgatója
11.45 Korszakváltást 2022-ben Európai Uniós kapcsolatainkban is!
Kunhalmi Ágnes a Magyar Szocialista Párt társelnöke, országgyűlési képviselő
12.00 a konferencia zárása

Szeretettel várunk minden érdeklődőt
május 8-i online konferenciánkra!

