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FŐSZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ 
 
 

A Külügyi Műhely 2020/1. lapszámának összeállításakor a 
koronavírus-járvány már nemcsak egy távoli országban ismert jelenség volt, 
hanem Európában és így Magyarországon is drasztikusan átalakította a 
mindennapi életünket. Bár világszinten a nemzeti kormányok eltérő 
reakcióidővel és intézkedésekkel válaszoltak a fenyegetésre, általánosságban 
megállapítható, hogy azok erőteljes kihatással voltak az élet minden 
területére.  

Annak érdekében, hogy a járvány általi megbetegedések és 
halálozások száma csökkenjen, teljes szektorokat kellett leállítani, és a 
betegséggel leginkább sújtott országokban pedig kijárási tilalmat is 
elrendeltek. A nemzetgazdaságok részleges leállása azonnal éreztette negatív 
hatásait, úgy mint egyik napról a másikra emberek százezreinek megélhetése 
került veszélybe a fejlett országokban, míg a fejlődő – jellemzően afrikai és 
belső konfliktusokkal terhelt országokban – a puszta létfenntartás is 
veszélybe került. 

Kétségtelen, hogy a koronavírus-járvány hosszú ideig meghatározó 
téma lesz a tudomány számára is, ahogy azt a különböző válságoknál is 
tapasztalni lehetett – lásd a 2008-as gazdasági világválságot, vagy éppen az 
Arab tavaszt. A mostani lapszámban megjelent írások még olyan kutatási 
eredményeket tükröznek, amelyek a koronavírus-járvány előtt születtek, 
maga a jelenség mindössze néhány írásban jelenik meg említés szintjén. 
Mindazonáltal a koronavírus-járvány közvetlen és közvetett hatásaival 
nyilvánvalóan maga a Külügyi Műhely is behatóbban kíván a későbbiekben 
foglalkozni, hogy a kutatási eredmények láthatóvá tételével hozzájáruljon a 
tapasztalatok megosztásához. 

Addig is, a mostani számban számos érdekes kutatási eredmény került 
publikálásra. Kifejezetten megtisztelő volt számunkra, hogy hazai és határon 
túli doktoranduszhallgatók, oktatók és szakértők egyaránt a Külügyi Műhely 
hasábjain osztották meg gondolataikat. A teljesség igénye nélkül olyan témák 
kerültek feldolgozásra, mint az afrikai migrációkezelés, az Európai Unió 
antikorrupciós politikájának fejlődése, az adatvédelmi joggal, és digitális 
adóval foglalkozó írások, pénzmosás és terrorizmusfinanszírozás, 
Spanyolország kormányzati rendszere, valamint az utóbbi migrációs 
folyamatainak történelmi kontextusba helyezése, stb.  
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Zárszóként, a Szerkesztőbizottság tagjaival karöltve bízom benne, 
hogy a jelen lapszámban megjelenő írások sokak figyelmét felkeltik, és a 
publikált kutatási eredményeket hasznosítani tudják a későbbiekben. A 
Külügyi Műhely Alapítvány részéről gondoskodunk arról, hogy a kutatási 
eredmények a lehető legtöbb felületen megjelenjenek, ezáltal hozzájárulva a 
szerzők tudományos láthatóságának növeléséhez és munkájuk 
eredményeinek népszerűsítéséhez. 
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