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Változatlan
figyelem

¬¬Amikor legutóbb ideiglenes
ügyvivő állt az amerikai képviselet élén, az egész ország
megjegyezte André Goodfriend
nevét, aki kitűnt aktivitásával. Ez
normális egy ügyvezető számára,
vagy visszafogottabb szerepre
számíthatunk öntől?
A Colleen Bell nagykövet által
elkezdett munkát folytatom, hogy
javítsam a viszonyunkat a magyar
kormánnyal és a magyarokkal.
Ügyvivőként Washingtonból kapom
az utasításokat, és a munkám
során együttműködöm az ottani
feletteseimmel. A feladataim része
tájékozódni újságból és tévéből,
kormányzati és ellenzéki politikusokkal, képviselőkkel, a civil
társadalom tagjaival beszélni.
Megérteni, mi történik Magyarországon, és erről a legjobb tudásom
szerint tájékoztatni a kollégáimat
Washingtonban.
¬¬Bőven lehet ok a konzultációra,
hiszen az Orbán-kormányt sok
bírálat éri a civil szervezetekkel
szembeni fellépés, illetve a médiában végrehajtott változások miatt.
Az USA barátként és szövetségesként figyelmeztetheti Magyarországot, ha jónak látja, nemde?
Az együttműködés több területen erős, és az utóbbi időben
javult. Tudom ugyanakkor, hogy
a két ország között voltak megbeszélések a sajtószabadságról,
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a nem kormányzati szervezetekről
és a civil szféráról. A sajtószabadság és a civil szervezetek támogatásának elve amerikai részről
nem módosult csak azért, mert
Washingtonban új kormány alakult.
Emlékeztetnék arra, hogy az USA
és partnerei az 1999-es isztambuli
csúcstalálkozón aláírták az Európai
Biztonsági Chartát, amiben kötelezettséget vállaltak a civil szféra,
a nem kormányzati szervezetek és
a média szabadságának tiszteletben tartására. A dokumentumot
annak idején amerikai részéről Bill
Clinton, a magyarról Orbán Viktor
jegyezte. Ez a kötelezettségvállalás
mind a két országban érvényes, és
van, amikor ilyen ügyekben, barátként és tisztelettel, konzultálunk
a magyar kormánnyal. A diplomáciai párbeszéd sokat segíthet, s
ezekben a kérdésekben minden
bizonnyal fennmarad.
¬¬A magyar kormány azt reméli,
hogy a republikánus Donald Trump
adminisztrációjával jobb lesz
a viszonya, mint a demokrata
Barack Obamáéval volt. Van ennek
valóságalapja?
A kormányváltáskor bekövetkező
személyzeti változásokkal kapcsolatban már bőven van tapasztalatom, a diplomáciai pályafutásom során eddig ötöt éltem át.
Alapjában véve ez sem más, mint
a korábbiak, új emberek jönnek
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Washingtoni feletteseivel együttműködésben irányítja
a budapesti amerikai diplomáciai képviseletet
David Kostelancik ideiglenes ügyvivő, aki szerint
az USA odafigyel a civil szervezetekre, és úgy
látja, a jelenlegi politika az, hogy fenn kell tartani
a Moszkva elleni szankciókat. A magyar–amerikai
kapcsolattartás a korábbinál magasabb szintű lehet.

Orbán Viktor miniszterelnököt
és Szijjártó
Péter
külügyminisztert
jól ismerik
Washingtonban

Washingtonba, új elképzelésekkel
és más háttérrel, és szemügyre
veszik a külkapcsolatainkat, elköteleződésünket a világban. Orbán
Viktor miniszterelnököt és Szijjártó
Péter külügyminisztert, s a kormány
többi tagját jól ismerik Washingtonban, hiszen évek óta kapcsolatban
voltunk velük különböző területeken. Washingtonban áttekintik
a viszonyt Magyarországgal, és
a korábbinál magasabb szintű
kapcsolattartást vesznek fontolóra.
Az biztos, hogy marad az együttműködés a terrorizmus elleni
küzdelemben, az igazságszolgáltatásban, az üzleti kapcsolatok
erősítésében vagy a kultúra területén. És változatlanul megosztjuk
tanácsainkat és gondolatainkat
magyar vendéglátóinkkal.
¬¬A külügyminisztériumban
az orosz osztály vezetője volt,
Moszkvában diplomataként szolgált, így meg tudja ítélni azokat
a kritikákat, amelyek szerint
Magyarország túl közel került
Oroszországhoz. Vlagyimir Putyin
épp most járt Budapesten. Orbán
és Szijjártó pedig a Moszkva elleni
szankciók feloldásáról beszél, és
ott van a paksi reaktorépítés is.
Magyarországnak minden joga
és felelőssége megvan ahhoz,
hogy gyümölcsöző kapcsolatokat
építsen ki a szomszédjaival és más
országokkal. Az USA szövetségese

OTT A HELYE MINDEN
JELENLEGI ÉS JÖVŐBELI
KÖZIGAZGATÁSI VEZETŐ POLCÁN.

Karrierdiplomata
David Kostelancik követtanácsos első beosztottként
érkezett az USA budapesti nagykövetségére, amelyet
Colleen Bell mandátumának január 20-ai lejárta óta
ideiglenes ügyvivőként vezet. A karrierdiplomata az Illinois állambeli Northwestern Egyetemen matematikából és politikai tudományokból szerzett diplomát,
majd mesterfokozatot a Michigani Egyetemen orosz
és kelet-európai tanulmányokból, illetve a Nemzetvédelmi Egyetemhez tartozó washingtoni National War
College-ban nemzetbiztonsági politikából. Diplomataként dolgozott Ankarában, Tiranában, Brüsszelben és
Bécsben, 2008–2010 között pedig az USA moszkvai
nagykövetségén volt helyettes és ügyvivő politikai
tanácsos. 2012–2014 között a w ashingtoni külügyminisztérium európai és eurázsiai ügyekért felelős
irodájának oroszországi ügyekkel foglalkozó osztályát
vezette. 2014 augusztusától egy évig a kongresszus
Helsinki Bizottságának volt a külügyminiszteri főtanácsadója. 1992 óta nős, három fia van.

DR. NEMESLAKI ANDRÁS,
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem
intézetvezető egyetemi tanára

a NATO-ban és partnere az EU tagjaként, amely utóbbi a szankciókról
döntött. Trump elnök kijelentette,
hogy túl korai lenne a szankciók
feloldásáról beszélni, különösen
a Krím törvényellenes annektálása
és a kelet-ukrajnai szakadároknak
nyújtott segítség miatt. Magyarországot régóta támogatjuk az energiaimportja diverzifikálásában, s
azt is elismerjük, hogy az Oroszországgal folytatott kereskedelem
fontos a számára. De a szankciók feloldására nincs alap, mivel
az okok, amelyek miatt bevezették őket, még mindig fennállnak.
A paksi beruházásról szólva: tudo-

a szankciók feloldására nincs alap,
mivel az okok, amelyek miatt bevezették őket, még mindig fennállnak
Hogyan alkalmazhatók a versenyszféra legújabb
menedzsmentmódszerei a közszférában?

másom szerint még nem zárult le
az uniós vizsgálat. Ami pedig a róla
szóló megállapodást illeti, a legfontosabb, hogy a lehető legnagyobb
mértékben transzparens legyen.
¬¬Ha már a transzparenciáról
beszélünk, sokat emlegetik
a korrupciót Magyarországgal
kapcsolatban. A kérdés felmerül még a kétoldalú diplomáciai
párbeszédben?
A korrupció problémájának megoldása a magyar kormányra és
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Gyakorlati és elméleti útmutató önkormányzati
és központi kormányzati szervezeteknek, iskoláknak,
kórházaknak és kulturális intézményeknek.
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a magyar emberekre vár, s az ezzel
kapcsolatos lépések befolyásolhatják a külföldi befektetők bizalmát.
Az USA nyilvánosan és a színfalak mögött is kifejezte aggodalmát a korrupció miatt, ezt barátként tettük.
¬¬Egy unortodoxnak minősíthető
elnök mellett nem lehet egyszerű
a diplomata élete. Nagy ellenállás
fogadta a külügyminisztériumban a hét muszlim ország állampolgáraira kimondott beutazási
tilalmat. Szinte izzott az ellenvéleményekre fenntartott információs
csatorna, a dissent channel. Mi
is ez pontosan?
A dissent channel már több
mint 45 éve létezik a külügyminisztériumon belül. Ez olyan, más
tárcánál nem létező belső fórum,
amelyen a minisztériumban, illetve
külszolgálatban dolgozók őszintén, a megtorlás veszélye nélkül,
a nevüket vállalva elmondhatják a
véleményüket és a tanácsukat
a tárca vezetőjének. A minisz-
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ter köteles válaszolni a fölvetett
kérdésekre.
¬¬Mégis ijesztőnek tűnt, amikor
Sean Spicer fehér házi szóvivő azt
mondta, hogy aki nem ért egyet
az adminisztráció külpolitikájával,
az szedheti a sátorfáját.
A külszolgálati alkalmazottak
az amerikai alkotmányra esküsznek föl, és a felelősségük azt megvédeni, s az is, hogy a vezetőjük
számára jelezzék fontos ügyekben
a nézeteiket. A dissent channel

Colleen Bell és
Orbán Viktor.
Végül szót
értettek

bizalmas jellegű, de előfordul, hogy
szivárogtatnak róla, ami megtörtént
például korábban Bosznia vagy
az iraki háború kapcsán. Tillerson
miniszter úr azt mondta, tisztában
van a külügyminisztériumon belüli
eltérő nézetekkel, azokat tiszteletben tartja és hallani akarja. Amikor
viszont a külügyminiszter, illetve
az elnök meghozza a döntést egy
kérdésben, azt a külügyi alkalmazottaknak és a diplomatáknak
végre kell hajtaniuk. ¬ NAGY GÁBOR
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