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As	  an	  international	  organization	  with	  members	  in	  Hungary	  and	  at	  the	  Central	  
European	  University	  (CEU),	  the	  European	  Society	  for	  Environmental	  History	  
(ESEH)	  is	  gravely	  concerned	  about	  the	  recent	  bill	  (T/14686)	  passed	  by	  the	  
Hungarian	  Parliament	  on	  4	  April	  2017	  that	  would	  affect	  the	  CEU	  operations.	  	  
	  
In	  our	  global	  knowledge	  marketplace,	  many	  universities	  operate	  over	  national	  
borders	  to	  create	  and	  sustain	  global	  scholarly	  collaborations	  and	  to	  provide	  joint	  
or	  foreign	  degrees	  in	  the	  best	  interest	  of	  students.	  ESEH	  has	  previously	  spoken	  
out	  against	  new	  immigration	  restrictions	  that	  unduly	  restrict	  the	  mobility	  of	  
scholars.	  Now	  we	  must	  object	  to	  the	  proposed	  Hungarian	  operating	  restrictions	  
that	  would	  harm	  CEU	  as	  an	  institution,	  the	  scholars	  who	  are	  currently	  employed	  
at	  CEU,	  and	  the	  students	  who	  receive	  a	  global	  education	  there.	  	  
	  
In	  a	  time	  of	  tightening	  borders	  and	  heightened	  nationalism,	  ESEH	  stands	  behind	  
universities	  and	  scholars	  who	  think	  beyond	  their	  borders.	  Our	  current	  global	  
environmental	  problems	  cannot	  be	  addressed	  on	  a	  nation-‐by-‐nation	  level.	  Global	  
climate	  change,	  natural	  resource	  allocation,	  toxic	  contamination,	  and	  
environmental	  justice	  are	  just	  a	  few	  of	  the	  pressing	  issues	  that	  must	  be	  
addressed	  on	  global	  scales.	  CEU	  has	  been	  one	  of	  the	  leading	  institutions	  in	  
Central	  Europe	  for	  environmental	  history	  research,	  and	  it	  would	  be	  a	  detriment	  
to	  us	  all	  to	  diminish	  CEU’s	  ability	  to	  cultivate	  environmental	  scholarship.	  We	  
need	  global-‐facing	  universities	  that	  bring	  together	  the	  best	  scholars	  and	  
students,	  no	  matter	  where	  they	  come	  from,	  to	  address	  our	  common	  challenges.	  	  	  
	  
We	  urge	  the	  President	  of	  Hungary,	  as	  well	  as	  its	  Parliament	  and	  court	  systems,	  to	  
reject	  attempts	  to	  curtail	  academic	  autonomy	  and	  freedom	  and	  instead	  support	  
CEU	  as	  a	  global	  institution.	  
	  
	  
Issued	  by	  Dolly	  Jørgensen,	  President	  of	  ESEH,	  2013-‐2017	  
On	  behalf	  of	  the	  ESEH	  Board	  	  
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Nyilatkozat	  a	  Közép-‐Európai	  Egyetem	  támogatásáról	  
2017	  április	  9	  
	  
Olyan	  nemzetközi	  szervezetként,	  amelynek	  számos	  magyar	  tagja	  van	  többek	  
között	  a	  Közép-‐Európai	  Egyetemen	  (Central	  European	  University	  –	  CEU),	  az	  
Európai	  Környezettörténeti	  Társaság	  (European	  Society	  for	  Environmental	  
History	  –	  ESEH)	  aggodalmát	  fejezi	  ki	  a	  CEU	  működését	  befolyásoló	  törvény	  miatt	  
(T/14686),	  amelyet	  2017	  április	  4-‐én	  fogadott	  el	  a	  Magyar	  Parlament.	  
	  
A	  tudás	  globális	  piacán	  sok	  olyan	  egyetem	  működik,	  amely	  országhatárokon	  
átnyúlva	  hoz	  létre	  nemzetközi	  tudományos	  együttműködéseket	  és	  ad	  közös	  vagy	  
külföldi	  diplomát	  diákjai	  érdekében	  és	  megelégedésére.	  Az	  ESEH	  a	  múltban	  már	  
felszólalt	  azon	  immigrációs	  rendelkezések	  ellen,	  amelyek	  szükségtelenül	  
korlátozzák	  a	  tudósok	  szabad	  mozgását.	  Most	  azon	  magyar	  rendelkezések	  ellen	  
emeljük	  fel	  a	  szavunkat,	  amelyek	  kárt	  okoznának	  a	  CEU-‐nak	  mint	  intézménynek,	  
az	  ott	  dolgozó	  tudósoknak	  és	  a	  nemzetközi	  képzésben	  részesülő	  diákoknak.	  
	  
Most,	  amikor	  az	  országhatárok	  egyre	  kevésbé	  átjárhatók	  és	  a	  nacionalizmus	  
erősödik,	  az	  ESEH	  támogatja	  azon	  egyetemeket	  és	  tudósokat,	  akiknek	  látóhatára	  
túlnyúlik	  az	  egyes	  országok	  határain.	  Az	  emberiség	  globális	  környezeti	  
problémáit	  nem	  lehet	  nemzeti	  szinten	  megoldani.	  A	  globális	  környezetváltozás,	  a	  
természeti	  erőforrások	  elosztása,	  a	  környezetszennyezés	  és	  a	  környezeti	  
igazságosság	  mind	  olyan	  ügyek,	  amelyekben	  csak	  a	  globális	  szemlélet	  jelenthet	  
megoldást.	  A	  Közép-‐európai	  térségben	  a	  CEU	  a	  környezettörténeti	  kutatások	  
fontos	  központja.	  Mindannyiunknak	  kárt	  okozna,	  ha	  a	  CEU	  nem	  tudná	  folytatni	  
környezeti	  kutatásait.	  Olyan	  egyetemekre	  van	  szükségünk,	  amelyeken	  globális	  
keretekben	  gondolkodva	  működnek	  együtt	  a	  legjobb	  tudósok	  és	  diákok	  a	  világ	  
minden	  tájáról.	  Csakis	  így	  oldhatjuk	  meg	  közös	  problémáinkat.	  
	  
Azt	  kérjük	  Magyarország	  Köztársasági	  Elnökétől,	  a	  Magyar	  Parlamenttől	  és	  a	  
magyar	  igazságszolgáltatástól,	  hogy	  utasítsák	  el	  az	  egyetemi	  autonómia	  és	  
szabadság	  megcsonkítására	  tett	  kísérleteket	  és	  támogassák	  a	  Közép-‐Európai	  
Egyetemet,	  mint	  globális	  intézményt.	  
	  
Dolly	  Jørgensen,	  az	  ESEH	  elnöke,	  2013-‐2017	  
Az	  ESEH	  Tanácsa	  nevében	  


