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Orban bate Europa cu un referendum
Orban cel Rau, cum l-au poreclit in pasareasca lor birocratii de la Bruxelles,
Orban al Ungariei si nicidecum Orban cel Bun al Romaniei, adica Ludovic,
recurge la popor. Face un referendum. Pentru ca maghiarii sa se poata
exprima liber intr-o chestiune extrem de controversata: educatia de tip LGTB
in scoli. Ce urmareste?
Situatia este mai complexa decat pare. Dupa cum este cunoscut, Uniunea Europeana s-a
dezlantuit impotriva lui Viktor Orban, amenintand in fel si chip ca va sanctiona Ungaria, atata timp
cat guvernul acestei tari refuza predarea educatiei sexuale in scoli in sistem UE si fara acordul
parintilor. Pe scurt, i se cere Ungariei sa se conformeze normelor Uniunii Europene, astfel incat
copiii, de la cele mai fragede varste, sa dobandeasca cat mai multe cunostinte despre actul
sexual realizat nu numai intre un barbat si o femeie, ci si intre doi barbati sau doua femei. Asadar
cunostinte temeinice despre firescul si placerile vietii homosexuale. si, mai mult decat atat,
normele europene impun ca acesti copii sa fie invatati ca este cat se poate de firesc ca
persoanele care doresc sa-si poata schimba dupa voie sexul. Iar barbatii sa dea nastere unor
copii. si toate acestea fara a mai fi necesar acordul parintior.
Pana in prezent, Orban s-a pus de-a curmezisul, refuzand sa dea curs insistentelor
reprezentantilor UE, si, din acest motiv, asupra Ungariei se exercita presiuni atat de mari, incat
mai marii de la Budapesta au ajuns sa declare ca, la nevoie, Ungaria este gata sa paraseasca
Uniunea.
Situatia devine mai complicata intrucat, pentru prima data dupa zece ani, Viktor Orban, care
conduce partidul Fidesz, urmeaza sa se confrunte in 2022 cu electoratul, amenintat fiind de o
coalitie care devine pe zi ce trece mai puternica. si iata ca, in aceste conditii, el recurge la o
solutie politica extrem de ingenioasa. Care se poate dovedi o lovitura de mare maestru.
inainte de a prezenta planul aparent secret al lui Viktor Orban, cred ca este necesar sa prezint
cateva schimbari majore, pe care acest lider politic le-a realizat. in primul rand, i-a luat in calcul –
si nu numai declarativ – pe toti maghiarii, inclusiv pe cei din afara granitelor Ungariei. si ii sprijina
inclusiv financiar, pentru a-si deschide business-uri si a rezista in lumea afacerilor. si, evident, nu
este vorba doar de agricultura. in al doilea rand, prin cateva acte normative bine tintite, a preluat
cele mai multe parti sociale din activele bancilor, astfel incat Ungaria, spre deosebire de
Romania, beneficiaza de sisteme de credit, care sustin efectiv, la dobanzi competitive, afacerile
cetatenilor acestei tari. in al treilea rand, a incurajat, prin mijloace financiare si de alta natura,

cresterea natalitatii si iata ca, din aceasta perspectiva, Ungaria se claseaza pe prima pozitie in
Uniunea Europeana. Iar acum sa vorbim despre referendum.
Organizarea acestui referendum indica faptul ca Ungaria, pentru a rezista presiunilor Uniunii
Europene, lupta utilizand de fapt forta adversarului. Pentru ca este mai democratic, mai politically
correct, chiar si in acceptiunea birocratilor UE, chiar si in pasareasca pe care acestia o vorbesc si
in care ei gandesc, decat recurgerea la popor? Consultarea tuturor cetatenilor unui stat, intr-o
problema disputata si controversata. Cu certitudine acest referendum va fi organizat candva anul
viitor si inaintea alegerilor, la capatul carora Victor Orban spera sa iasa din nou invingator. Totul
depinde de fapt de reusita referendumului. Orban isi poate consolida electoratul si poate castiga
electorat nou, navigand pe creasta unui referendum pentru familia crestina, sanatoasa, care, in
mod cert, ii va da liderului de la Budapesta castig de cauza. Castiga referendumul, castiga si
alegerile. si se va dovedi astfel ca, fara sa vrea, Uniunea Europeana i-a consolidat pozitia politica.
si ce ar mai putea face in aceste conditii birocratii de la UE, pentru a-l sanctiona pe Viktor Orban?
Eventual s-ar putea crampona de faptul ca acesta refuza, in numele tarii sale, sa primesca
cohorte de migranti. Dar, atentie, si aici poate fi utilizat, intr-o buna zi, instrumentul
referendumului.
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