Jilian Stirk,
az EBESZ magyarországi választási missziójának vezetője
részére
Tisztelt Jillian Stirk!
Az ellenzéki összefogás pártjai nevében az ukrajnai háborúval kapcsolatban az elmúlt napokban
megjelent, a választási kampány tisztaságát is alapjaiban érintő jelenségekről szeretnénk tájékoztatni
az EBESZ magyarországi misszióját.
Az állami médiában és a közpénzből fenntartott kormányközeli médiában a háború február 24-i
kitöréséig a háború veszélyét lekicsinylő, a hazai és a külföldi félelmeket kigúnyoló álláspontok
jelentek meg. A háború kitörése után ezekben a médiumokban felerősödött az orosz propaganda
narratíváinak bemutatása, az ukránok, a nyugati országok és a NATO hibáztatása.
Mindenekelőtt az állami média csatornáinak torz híradásait tartjuk elfogadhatatlannak.
Arról, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök elismerte a szakadár ukrán régiók függetlenségét, az állami
M1 híradó február 22-én az orosz narratívát fókuszba emelő riporttal adott tájékoztatást. A riportban
ugyan megjelent az ukrán és a nyugati álláspont is, de annak kiemelésével indult, hogy a szakadárok
ellenőrizte területen élők ünneplik az orosz döntést, utcabál kezdődött, mivel „rendezetlen volt a
hovatartozásuk, sem Oroszországhoz, sem Ukrajnához nem tartoztak”. Ez az értelmezés sem a
nemzetközi jogi, sem a magyar külpolitikai állásponttal nem volt összhangban, hiszen az érintett
területek jogilag Ukrajnához tartoznak.
Február 25-én az állami televízió olyan megszólalókat hívott meg, akik a háború jelentőségét
relativizálták. A riporter válasz nélkül hagyta az olyan megszólalásokat, amelyek szerint az orosz
katonák „nyugodtan végzik a munkájukat”, és az ukrán köztársasági elnök követ el hibát, amikor
felfegyverzi az ukrán állampolgárokat. Zelenszkij ukrán köztársasági elnököt a megszólaló (Georg
Spöttle) Hitlerhez hasonlította.
Egy másik megszólaló (Nógárdi György) a jelenlegi kijevi vezetést tette felelőssé a háború kitöréséért,
amiért az a NATO tagja akar lenni, és amiért nemzetközi segítséget kért az orosz haderővel szemben.
Az ellenzéki álláspontok az ukrán háborúval kapcsolatban is teljesen megváltoztatva jelennek meg az
állami médiában. Az állami média egyetlen csatornája sem adott lehetőséget az ellenzék
miniszterelnök-jelöltjének, külpolitikai kabinevezetőjének vagy bármely más képviselőjenék arra,
hogy személyesen ismertesse az ellenzéki álláspontot. Az ellenzék álláspont kizárólag más
médiumokból átvéve, a szövegkörnyezetből kiragadva, ezzel az eredeti jelentést teljesen
megváltoztatva ismertetik az állami médiában. Ráadásul ezeket a hazugságokat óránként ismétlik
meg.
Az állami hírügynökség híreiben nem háborúként, hanem mindössze orosz hadműveletként
hivatkozik Ukrajna katonai megszállására.
Még február 27-én is a hirado.hu címlapján szerepelt az az állítás, hogy Márki-Zay Péter magyar
katonákat küldene Ukrajnába. Márki-Zay Péter következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy
Magyarországnak az Európai Unió és a NATO tagjaként az EU-val és a NATO-val összhangban kell
cselekednie. Az ellenzék miniszterelnök-jelöltje azonban február 25-én egy Facebook-posztban
világossá tette, hogy magyar katonáknak nincs helyük ebben a háborúban.
A Kormányzati Tájékoztatási Központ február 24-én – az adatvédelmi szabályok feltehető
megsértésével – a koronavírus tájékoztató oldal minden feliratkozójának elküldte a magyar kormány

állásfoglalását az Ukrajna elleni orosz támadásról. Ebben a kormányzati tájékoztatásban is az
szerepel, hogy „felelőtlennek tartjuk, és nem támogatjuk azt az ellenzéki álláspontot, hogy
Magyarország katonákat és fegyvereket küldjön Ukrajna területére”.
Súlyosan felelőtlen politikai magatartásnak, valamint a választások tisztaságát durván sértőnek
tartjuk azt a valótlan kommunikációs kampányt, amit az állami média, a közpénzből fenntartott
kormányközeli média és a kormány folytat az ukrán háborús helyzettel kapcsolatban. Egy ilyen
kiélezett helyzetben különösen fontos lenne a korrekt tájékoztatás és a politikai megszólalások
tisztességes bemutatása.
Egységben Magyarországért:
DK
Jobbik
LMP
MMM
Momentum
MSZP
Párbeszéd

