Emlékeztető a Stádium 28 Kör 2020. évi rendes közgyűléséről
Online ülés 2021. január 8-án
A Kör 70 tagja közül 37-en vettek rész.
1. Megemlékeztünk elhunyt tagtársainkról: Erős Ferencről, Major Ivánról és Mayer Istvánról.
2. Beszámoló a 2020. év eseményeiről (tervezett fórumok, covid-19 hatása, felsőoktatási Youtubebeszélgetés + tiltakozások és nyilatkozatok; l. a Kör honlapját)
3. Elhangzott, hogy az ügyvivői kör megváltoztatható, ill. bővíthető. A közgyűlés a korábbi ügyvivőket
megerősítette.
4. A 2021. évi tervekkel kapcsolatban az alábbiakat határoztuk el, amiben irányelvként a kompetencia
és a ráhatás lehetősége szerepelt.
i)
A tavasz folyamán a felsőoktatás és a kutatás helyzetével foglalkozó, kétrészes rendezvényt
szervezünk. Ebben, egyebek között, vizsgálni kell a felsőoktatás átalakításának folyamatát,
az alapítványi rendszert, az MCC-t, valamint a ELKH keretében működő kutatóhálózat
helyzetét, átalakítására irányuló törekvéseket (l. Történettudományi Intézet modern kori
részének kiszervezését a Veritasba), a nemzeti kutatólaboratóriumokat, az OTKÁ-val
kapcsolatos problémákat. Ennek szervezését az ügyvivők vállalták.
ii)
A covid-19 járványhoz kapcsolódóan szintén kétrészes rendezvényt tervezünk tavasszal. Az
egyik rész a járvánnyal kapcsolatos intézkedések és az oltás társadalmi elfogadottságával,
illetve tágabb kontextusban a tudomány iránti bizalommal (érintve a klímaválsággal
kapcsolatos szkepszist) foglalkozik. (Falus András és Kovács Ilona vállalták a szervezést.) A
másik rész a járvány gazdasági-társadalmi hatásait tárgyalja. Ide tartozik, egyebek között, a
foglalkoztatás és a vállalkozások helyzetének alakulása és az összehasonlítás más országok
válságkezelési technikáival. (Varga Júlia vállalta a szervezést.)
iii)
Korábban terveztünk a sajtószabadság helyzetével foglalkozó fórumot, Ács Pál
szervezésében. Erre ősszel kerülhet sor.
iv)
Szintén korábbi terv egy az egészségügy helyzetéről szóló fórum, Sarkadi Balázs
szervezésében. Tekintettel arra, hogy ezen a területen a változások éppen nagy
sebességgel zajlanak és nehéz a hatásokat felmérni, ezt a fórumot is az őszre tervezzük.
A tavaszi rendezvényeket még nyilván nem lehet a szokásos, nyilvános fórumként megtartani, ezért
a Youtube-csatornára készített előadás vagy beszélgetés, ill. Zoom-fórum merül fel lehetőségként.
Mindkét forma mellett hangzottak el érvek; a médium kiválasztása a szervezés része.
Görög Sándor javasolta, hogy az Akadémia jelenlegi elnökével az ügyvivők vegyék fel a közvetlen
kapcsolatot (a fórumokra automatikusan kap meghívót).
Szintén Görög Sándor hívta fel a figyelmet arra, hogy a Kör taglétszámát növelni kellene. Ezzel
kapcsolatban Sarkadi Balázs leszögezte, hogy nem helyes „balliberális” körként azonosítani a
Stádium 28-at, hanem ragaszkodnunk kell a nyilvánosságra hozott önmeghatározásunkhoz.
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