ВСТУПНЕ СЛОВО
д-ра ЕРНО КЕШКЕНЯ,
НАДЗВИЧАЙНОГО І ПОВНОВАЖНОГО
ПОСЛА УГОРЩИНИ В УКРАЇНІ
У 2016 р. ми відзначили 25-річчя встановлення дипломатичних відносин
між Угорщиною та Україною. На честь цієї важливої річниці Посольство
Угорщини видало двомовну брошуру, що представляє історію наших відносин, містить основні й найважливіші документи щодо співпраці Угорщини
та України. Це видання – короткий огляд взаємозв’язків між Угорщиною та Україною
від самого їх початку до сьогодення. У ньому ми двома мовами запропонували до уваги читачів тексти Протоколу про встановлення дипломатичних відносин між Угорською Республікою та Україною, підписаного у Києві 3 грудня 1991 р.; Договору про
основи добросусідства та співробітництва між Угорською Республікою і Україною,
підписаного 6 грудня 1991 р. також у Києві; Декларації про принципи співробітництва між Угорською Республікою та Українською Радянською Соціалістичною Республікою по забезпеченню прав національних меншостей від 31 травня 1991 р., підписаної у Будапешті (саме цей документ став прикладом у сфері прав національних
меншин у Європі, до його принципів пізніше приєдналися Хорватія та Словенія),
та Протоколу до Декларації про принципи співробітництва між Угорською Республікою та Українською Радянською Соціалістичною Республікою по забезпеченню прав
національних меншостей, а також дуже змістовну фотохроніку наших взаємин –
зустрічі на високому та найвищому рівні, спільні історичні моменти наших країн.
Угорщина стояла біля витоків народження незалежної Української держави. Це дуже
важлива спільна пам’ять і спільне сьогодення, ті значимі моменти, які й до сьогодні
є надзвичайно актуальними.
Україна є дуже важливою для Угорщини. Саме Угорщина 3 грудня 1991 р. – у день підписання Протоколу про встановлення дипломатичних відносин між Угорською Республікою та Україною – першою відкрила своє посольство у вже незалежній Україні
(раніше у цій будівлі працювало Генеральне консульство Угорщини).
Україна – найбільший сусід Угорщини. Зараз, після подолання наслідків найважчого
у плані економічного співробітництва післякризового 2015 р., помітно збільшується
товарообіг між нашими країнами. Це дуже гарна новина: у 2016 р. він досяг 3 млрд
дол. США.
Надзвичайно важливим фактором для Угорщини є й те, що в Закарпатті проживає велика угорська спільнота, що нараховує близько 150 тис. представників угорської національної меншини. Крім них, згідно з даними, що їх надає Київське товариство
угорців, яке підтримує зв’язок з усіма угорськими товариствами України, в Україні
проживають ще кілька тисяч угорців.
Угорщина дуже багато допомагає Україні. Уже третій рік поспіль в Угорщині, на озері Веленце, мають змогу відпочити діти із зони АТО. У 2015 та 2016 рр. – це щороку
більше 700 діток, цього, 2017 р. ми забезпечили відпочинок 1 200 українських дітей,
прагнучи подарувати їм гарні, мирні щасливі миті в нашій країні. Вважаємо це дуже
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важливою гуманітарною допомогою, так само, як і забезпечення лікування та реабілітації в Угорщині щороку для 20 українських солдат. На жаль, Україна не використала всю надану квоту, хоча важкопоранені є.
Можемо говорити і про допомогу внутрішнім переселенцям, які були змушені покинути свій рідний дім – це близько 700 тонн гуманітарної допомоги з боку Угорщини.
Угорщина дуже багато допомагає. Ми сподіваємось, що Україна наближається до Європи, однак є погані сигнали, що засвідчують не це.
Поміж домовленостей, досягнутих під час візитів найвищого рівня, хотів би підкреслити важливість дводенного візиту пана Володимира Гройсмана, прем’єр-міністра
України до Угорщини в листопаді 2016 р. Найважливішою зараз є реалізація проектів,
про які було досягнуто згоди, – передусім у галузі інфраструктури. Угорщина надала
50 млн євро пов’язаного кредиту на будівництво доріг, потрібно розвивати і відкривати нові пропускні пункти на кордоні. Після впровадження безвізового режиму потік
туристів зростає, а умови на кордонах поки не найкращі.
Головною темою зараз є тема прав нацменшин. Угорщина переконана: Україна, яка
прагне до Європи, повинна збільшувати права національних меншин. Натомість зараз іде процес не щодо збільшення, а щодо звуження прав нацменшин – наприклад,
ми бачимо новий Закон «Про освіту», в розділі, де йдеться про мову навчання. Це питання хвилює не тільки Угорщину – так само менше прав буде в румунів, словаків,
болгар, поляків та інших представників національних меншин, які проживають на території України. Наше глибоке переконання, що найкраща меншина – це задоволена меншина, тому так важливо зберігати і забезпечувати її права.
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