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- ahogy elhangzott -

Köszönöm a kedves bemutatást és a meghívást a mai rendezvényre. Martonyi miniszter úr, Hende 

miniszter úr, Dr. Vizi elnök úr, Dr. Lamers, Dr. Gulyás és tisztelt résztvevők, nagy megtiszteltetés, hogy itt 

lehetek, nagyon örülök, hogy Önökkel együtt köszönthetem a Magyar Atlanti Tanácsot és tiszteletemet 

fejezhetem ki folytatódó elkötelezettségéért a transzatlanti egyetértés megerősítése mellett.  

Erre az együttműködésre nagyobb szükség van, mint bármikor korábban. Az elmúlt néhány hét ill. hónap 

során a Közel-Keleten és Észak Afrikában bekövetkezett aggasztó események nemcsak arra mutattak rá, 

hogy a demokratikus átmenet bonyolult és néha veszélyes, de arra is hogy az Európával fennálló 

partnerségünk létfontosságú egy biztonságosabb világ megteremtése érdekében. Munkatársaink tragikus 

halála Benghazi-ban ismét hangsúlyozta Szövetségünk kritikus fontosságát abban a közös munkában, 

hogy a fenyegetéseket átalakítsuk békévé, stabilitássá és biztonsággá.  Élek a lehetőséggel, hogy 

nyilvánosan kifejezzem köszönetemet Magyarország Kormányának és sokaknak az itt jelenlévők közül 

együttérző szavaikért Chris Stephens nagykövet, Sean Smith, Tyrone Woods és Glen Doherty szeptember 

11-én bekövetkezett elvesztése után.  Ahogy Obama elnök úr fogalmazott: elhunyt köztisztviselőink 

“példaként mutatták fel Amerika elkötelezettségét a szabadság, az igazságosság és a világ nemzeteivel 

és népeivel fenntartott partnerségi kapcsolat mellett, ez pedig éles ellentétben áll azok cselekedetével, 

akik gonosz módon meggyilkolták őket.”

Számos alkalommal hangsúlyoztam már, hogy kapcsolataink Magyarországgal és Közép-Európával közös 

értékekre és érdekekre épülnek, valamint azokra a közös felelőségekre, amelyekkel most kell 

szembenéznünk, szövetségesekként. Húsz évvel a régió sikeres demokratikus átalakulása és NATO 

integrációja után az USA már nem azt kérdezi: "Mi tehetünk Közép-Európa nemzeteiért?" Most azt 

kérdezzük: "Mit tehetünk együtt az Európai Unióval és Közép-Európa nemzeteivel a világ más részeiért?"

Ezért marad továbbra is a nemzetközi biztonság az egyik legfontosabb és legsikeresebb együttműködési 

terület Magyarország és az Egyesült Államok között. Bár biztonsági kapcsolataink mindössze húsz évre 

tekintenek vissza, az előnyök jelentősek mindkét ország, Közép-Európa sőt az egész világ 

számára. Abban a kiváltságban volt részem, hogy Hende Csaba miniszter úrral együtt tekinthettem meg 

akció közben a magyar erőket Afganisztánban, Koszovóban és Boszniában. Számos kiváló magyar férfival 

és nővel találkoztam, akik Afganisztánban harcolnak Amerikai fegyvertársaik mellett. Magyarország 

értékes segítséget nyújt a közös kötelességtudat, a közös értékek a velünk szemben jelentkező 

fenyegetések közös értékelése alapján. Az elmúlt húsz év során az Egyesült Államok több mint 50 millió 

dollárt fektetett be a Magyar Honvédség oktatásába, kiképzésébe és eszközeibe. Több száz tisztet és 

tiszthelyettest küldtünk kiképzésre az Egyesült Államokba és az U.S.A. európai létesítményeibe. A Magyar 

Honvédség és az amerikai erők számtalan gyakorlaton és műveletben vettek rész együtt.

Szeptemberben Panetta miniszter úr Washingtonban fogadta Hende miniszter urat és kifejezte 

kormányunk mélységes nagyrabecsülését Magyarország ISAF részvételéért Afganisztánban. Ennek 

keretében megköszönte Magyarország jelenlegi tevékenységét az Északi Regionális Parancsnokság égisze 

alatt és Magyarország azon tervét, hogy ősztől vezető nemzeti szerepet vállal a Kabuli Nemzetközi 

Repülőtér védelmét ellátó misszióban.

Nagyra becsüljük Magyarország szerepvállalását a Balkánon és azt hogy támogatja a NATO nyitott kapuk 

politikáját is. Magyarország az USA-val és más partner-országokkal is szorosan együttműködött, amikor 

választ kívántunk adni a politikai változásokra Észak Afrikában és a Közel-Keleten, kiemelten pedig 



Líbiában és Szíriában.  Amint korábban is mondtam, az Egyesült Államok különösen hálás a magyar 

biztosító szerepvállalásért Líbiában és szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy számíthatunk Magyarország 

folytatódó diplomáciai jelenlétére és szakértelmére Szíriában és Líbiában.

Hölgyeim és Uraim, igazán nagy öröm számomra, hogy ma Önökkel együtt ünnepelhetjük a Magyar 

Atlanti Tanácsot és a transzatlanti kapcsolatot. Dolgozzunk együtt tovább - az olyan szervezetekkel, mint 

az Önöké, e kapcsolat megerősítésén. Azzal fejezem be: a Magyarországon eltöltött két és fél évem 

kibővítette és gazdagította ismereteimet és nagyrabecsülésemet minden olyan dolog iránt, ami 

magyar. Ez is elmélyítette meggyőződésemet, hogy Magyarország egy sokarcú és összetett nemzet, tele 

lehetőséggel és tehetséggel - amely az Egyesült Államok igaz barátja. Köszönöm.
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