Fogadás a norvég alkotmány napján
Reception on Norway's Constitution Day
Őexc. Olav Berstad, a Norvég Királyság magyarországi
nagykövete fogadást adott Norvégia nemzeti ünnepe alkalmából a diplomáciai testület és a
magyar politikai és társadalmi
élet tagjai, valamint a norvég
közösség, köztük a mintegy 900
Magyarországon tanuló diák
képviselőinek részvételével.
Beszédében a nagykövet
hangsúlyozta:
„A norvég alkotmányt 204
évvel ezelőtt, május 17-én fogadta el a nemzetgyűlés 112 választott tagja. Demokratikus elvei azóta is
velünk élnek, és azóta is országunk sikeres fejlődésének alapjául szolgálnak. Az önkormányzatokat 1838 óta választjuk, és a teljes egészében működő parlamenti rendszer 1884 óta áll fenn. Jelenleg a parlament 40%-a áll nőkből, a kormány fele női miniszter, köztük a miniszterelnök, a külügyminiszter és a pénzügyminiszter is. A norvég
parlament elnöke is nő, ugyanúgy a legfelsőbb bíróságé is, ami figyelemre méltó eredmény és átalakulás. Norvégia, Dánia, Finnország,
Svédország és Izland alkotják a világ egyik legvirágzóbb, legbiztonságosabb és legdinamikusabb régióját. Ezek az országok mind a Globális Boldogság Index első tíz állama között vannak. Ami a kétoldalú
kapcsolatokat illeti, éppen most fejeztünk be több, mint 600 projektet Magyarországon, a Norvég és EGT Alap második ciklusának
keretein belül. Még nem véglegesítettük a 214,6 millió euró értékű
programcsomagot Magyarországgal, ami a 2021-ig tartó harmadik
ciklus része lesz majd. Reméljük, hogy ez is hamarosan egyeztetésre
kerül a Miniszterelnöki Hivatallal.”
P. A.

H.E. Olav Berstad, Ambassador of the Kingdom of Norway
to Hungary hosted a reception
celebrating the National Day of
Norway with the members of the
diplomatic corps, the Hungarian
political and social life, the Norwegian community, including
the representatives of about 900
Norwegian students in Hungary.
In his speech, the head of mission stressed:
“The Norwegian constitution
was adopted on the 17th May, this
day 204 years ago, by a national assembly of 112 elected men. Its
democratic principles have been with us up to this day and are the
basis for the evolutionary and successful development of our country
ever since. We have had elected municipal councils since 1838 and a
fully functioning parliamentary system since 1884. Today 40% of the
parliament consists of women, half of the government has female
ministers, including the Prime Minister, Minister of Foreign Affairs,
Minister of Finance. The president of the Storting is a woman, and
the same goes for the Supreme Court. It is a remarkable achievement
and transition. Norway, together with Denmark, Finland, Sweden
and Iceland form one of the most prosperous, safe and dynamic regions
of the world. And all our countries are among the top ten on the
Global Happiness Index. Concerning our bilateral ties, we have now
concluded more than 600 projects in Hungary under the second
cycle of Norway and European Economic Area grants. We have not
yet finalized the package of programs with Hungary, actually worth
214.6 million EUR, for the third cycle for the period up to 2021, but
we hope to do so with the Prime Minister’s Office as soon as possible.”

   DIPLOMATA | 33

