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EUfóriából EUfóbiába? 
Tíz év magyar tagság az Európai Unióban 
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Amilyen lelkesedéssel csatlakozott Magyarország 2004-ben az Európai Unióhoz, olyan 
törékennyé vált ez a kapcsolat az utóbbi években. Magyar politikusok gyarmatosítás-
ról és szabadságharcról beszélnek, az európai intézmények és a nyugati sajtó az euró-
pai értékektől való eltávolodást és a jogállamiság fokozatos leépítését vetik a magyar 
kormányzat szemére. Mi történik valójában? Négy szempont lesz a vizsgálat tárgya: 
az Unió jelenlegi metamorfózisa, a magyar kormányzat gazdasági intézkedéseinek ha-
tékonysága, a magyar állami intézményrendszer EU-konformitásának kérdései és a 
magyar társadalom egyre inkább észlelhető letargiája valamint megosztottsága. Euró-
pa-konform-e még Magyarország? 
 
MUSTÓ ISTVÁN (1933) gyermekkorától kezdve Nyugaton élt. Madridban, Münchenben, 
Berlinben és Hágában tanult szociológiát, közgazdaságtant és nemzetközi jogot. Né-
hány évig a Szabad Európa Rádió munkatársa volt, majd a berlini Német Fejlesztéspo-
litikai Intézet latin-amerikai, később európai osztályának vezetését vette át. 1980-tól 
a berlini Műszaki Egyetem társadalomtudományi karának professzora. Az EU, az 
ENSZ és a német kormány megbízásából a világ több mint 50 országában végzett 
szakértői tevékenységet. 1989 és 1993 között a német Friedrich Naumann Alapít-
vány budapesti irodájának vezetője volt. 1994 és 1998 között egy cikluson át ország-
gyűlési képviselő, ugyanebben az időben a berlini Német-Magyar Társaság elnöke és a 
Society for International Development kormányzó tanácsának tagja volt. Életpályájá-
nak kaledeiszkópja „Utazás Paradoxiába − Egy úgynevezett szakértő feljegyzéseiből” 
címmel 2012-ben látott napvilágot.  
 

Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes támogatását! 


