Виктор Орбан: Брисел је главни бастион Интернационале, нећемо градити односе са Русијом и Кино
понедељак, 11 фебруар 2019 21:57

НИЈЕ једном мађарски премијер Виктор Орбан подигао прашину, али ће овог пута бити
потребно много више времена да се она слегне. Апсурдно, позивајући на изборе за
Европски парламент у мају, Орбан је надмашио и самог себе у критикама Бриселу.
Истовремено, најавио је подстицајне мере за наталитет, уз речи, које је највећи део
планете протумачио као националистичке, а неки и као расистичке. "Потребно нам је
много више мађарске деце", поручио је Орбан.

Поново је дошло време да Мађарска брани свој национални идентитет, своју
хришћанску баштину, сматра Орбан. У говору о стању нације европске изборе
окарактерисао је као "последњу битку". Објавио је "рат" ЕУ, констатацијом да је "Брисел
главни бастион Интернационале, а да је његово средство усељавање". Оно не може
бити негативније, јер води "порасту криминала, који је нарочито усмерен на жене", а уз
то дозвољава "продирање вируса тероризма".
- У усељеничким земљама, настали су хришћанско-муслимански светови, у којима удео
хришћана стално опада - рекао је Орбан.

Будимпешта је заратила и са чланицама Вишеградске групе, кад је однос према Русији и
Кини у питању. Исти разлог довео је и до затезања веза са САД, које се плаше да ће
"Орбан играти како Москва свира".

Због тога се у понедељак, у Будимпешти, шеф америчке дипломатије Мајк Помпео
састао са својим мађарским колегом Петером Сијартом. Према наводима из Вашингтона,
Помпео носи забринутост у вези са мађарском подршком руско-турском гасоводу "Турски
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ток". Вашингтону је трн у оку и московско финансирање мађарске нуклеарне електране
Пакс.

- Мађарска нема намеру да учествује у свађама велесила и не жели да гради односе с
Кином и Русијом на основу захтева из Вашингтона - казао је мађарски политички
аналитичар Габор Штир, у изјави за Спутњик. - Орбан жели да Мађарска буде што
независнија у политичком смислу. То не значи да ћемо напустити НАТО.

Медији подсећају да у Мађарску стигне скоро трећина кинеских инвестиција ка
централној и источној Европи. Према подацима из 2017. године, Кина је у мађарску
економију уложила укупно четири милијарде долара, отворено је око 10.000 радних
места. Реално, међутим, у економском смислу ЕУ је и даље најважнији партнер
Мађарске. Исте, 2017, Мађарска је од Брисела добила нешто више од четири милијарде
евра. Спољна трговина Мађарске, у проценту од чак 80, зависна је од ЕУ, пре свих
чланица, од Немачке. Зато ће се Орбанов најновији говор у ЕУ дуго памтити.

МЕРЕ ЗА МАЂАРСКИ НАТАЛИТЕТ

ЖЕНЕ до 40 година, уз прву удају добијају кредит од десет милиона форинти (31.000
евра). Отплата се, по рођењу првог детета, обуставља на три године, после другог
отплаћује се трећина, а након рођења трећег детета кредит се брише. Деке и баке, које
се брину о унуцима, добиће финансијску подршку. Породице са бар троје деце имаће
при куповини аутомобила са најмање седам седишта субвенцију од 7.800 евра. Жене са
четворо или више деце доживотно се ослобађају пореза на лични доходак.

(Вечерње новости)
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