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Dacian Ciolos sa-i ceara iertare Ungariei!
Europarlamentarul Dacian Ciolos, copresedinte al USR PLUS si seful
grupului Renew Europe de la Bruxelles a facut-o lata. A comis un mega fake
news. Dezinformand intreaga Europa. si insultand statul maghiar. Acum, tot
ce ii mai ramane de facut, daca are cat de cat onoare, este sa iasa din nou
public, de aceasta data pentru a-si cere iertare. Dar o fi barbat?
Dacian Ciolos, utilizandu-si multiplele calitati politice pe care le are, si sacrificandu-si calitatea
umana si onoarea, a afirmat cu subiect si predicat ca Ungaria a fost suspendata de la aplicarea
planului de redresare si rezilienta. Cu alte cuvinte, ca s-a fript. Ca nu mai primeste miliardele
promise, dintre care o parte reprezinta propria contributie la bugetul Uniunii, iar cealalta parte
imprumuturi acordate de banci cu dobanda mica prin intermediul UE. Afirmatia lui Ciolos consta
in faptul ca Ungaria a fost sanctionata astfel de catre Comisia Europeana pentru faptul ca
Parlamentul de la Budapesta a adoptat un act normativ prin care defineste familia ca fiind o
uniune dintre un barbat si o femeie si interzice educatia de tip homosexual aplicata scolarilor si
prescolarilor.
Aceasta stire a starnit, cum era si firesc, reverberatii in intreaga Europa. Atata doar ca informatia
s-a dovedit deindata un fake news de mari proportii. Un fals atat de grosolan, incat comisarul
european Vera Jourova a fost silita sa intervina cu promptitudine pentru a restabili adevarul. Lui
Dacian Ciolos nu-i mai ramane alta iesire din incurcatura pe care si-a creat-o decat, asa cum am
afirmat mai sus, sa isi ceara cuvenitele scuze in fata Guvernului de la Budapesta, in fata
Parlamentului maghiar, in fata lui Viktor Orban si nu mai putin in fata poporului maghiar pe care
tocmai l-a insultat atat de grav.
Ar fi bine insa ca lucrurile sa se opreasca aici. Dar nu este asa. Afirmatia lui Dacian Ciolos a
reprezentat nu numai un fake news ci si, sau mai ales, o operatie tipic securista de pregatire a
unui teren de lupta impotriva Ungariei, de anticipare a unei sanctiuni de alt tip impotriva statului
vecin, de precipitare a unei asemenea masuri, si de punere a Europei in fata unui fapt implinit. si
asta pentru ca, in realitate, grupul parlamentar condus la nivel european de Dacian Ciolos a facut
presiuni consistente pentru ca Ungaria sa fie vatamata intr-un alt mod decat prin blocarea
programului de redresare si rezilienta. Obiectivul este ca impotriva statului ungar sa fie votata in
Parlamentul European o rezolutie. Din aceleasi motive. Statul ungar are o alta opinie decat cea a
lui Dacian Ciolos si a birocratilor de la Bruxelles privind familia, valorile acesteia, precum si
educatia copiilor in scoli. Pentru orice om cu mintea intreaga, pentru orice om caruia nu i-a sarit o
doaga, modul in care Ungaria se raporteaza la asemenea valori cum sunt familia si educatia

sanatoasa a copiilor este cat se poate de normal. Iar anormalul este in cealalta tabara. in tabara
unei minoritati care incearca sa discrimineze, si in parte reuseste, o majoritate.
E greu de spus in acest moment daca rezolutia impotriva Ungariei va fi sau nu votata de aceeasi
majoritate iresponsabila care a adoptat si recomandarea care incurajeaza transexualitatea si
posibilitatea barbatilor de a da nastere unor copii, si anume raportul Matic. Dar fiind si asa, o
rezolutie e o simpla rezolutie. si nimic mai mult. Prin ipotetica rezolutie, Ungaria nu poate fi nici
sanctioata si nici determinata sa-si conceapa o alta politica interna in materie legislativa. Cu atat
mai mult cu cat Comisia de la Venetia a consacrat dreptul inalienabil al Ungariei da a-si elabora
asa cum doreste propria legislatie interna in domeniul familiei.
Pentru ca Ungaria sa fie sanctionata in vreun fel si vreodata este necesara unanimitatea. O
asemenea unanimitate insa nu va exista. si nici nu poate sa existe. intr-o asemenea materie,
dreptul de veto consacrat prin Carta Uniunii Europene va fi inotdeauna si in mod implacabil
utilizat. Tocmai de aceea birocratii de la Bruxelles, adica multimea de functionari neomarxisti
care folosesc aceeasi pasareasca bruxelleza si care impartasesc vederi asemanatoare celor
care ii incetoseaza mintea lui Dacian Ciolos, preconizeaza schimbarea regulilor jocului. Adica
anularea dreptului la veto. O asemenea masura, daca ar fi adoptata, ar transforma din temelii
intreaga constructie europeana. Ejectand-o literalmente de la scopurile ei. Dar mai e mult pana
departe.
Explicatiile de mai sus au fost necesare pentru a-l ajuta pe cititor sa inteleaga mai bine ticalosia
acestui lider politic numit Dacian Ciolos, resorturile intime care l-au determinat sa insulte Ungaria
printr-un fake news.
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