Magyarország meghatározó lehet a 2019. évi európai parlamenti választáson! (Morvai az M1 Tv-n)
2018. május 07. hétfő, 16:42

Óriási a szakadék az európai polgárok többségének véleménye és az őket elvben képviselni
hivatott politikusok döntései között. Különösen így van ez az európai uniós döntéshozatalban
elsősorban a tömeges migráció „befogadásával” valamint az Európai Egyesült Államok tervvel
kapcsolatban. Mindenki számára világos: az összes európai uniós tagállamban elutasítja a
migrációt a polgárok többsége, és a nemzeti szuverenitást, a „nemzetek Európáját” kívánják az
Európai Egyesült Államok terv helyett. Magyarország, Lengyelország és a visegrádi országok
azon kevés tagállam közé tartoznak, ahol a „politikai elit” véleménye visszatükrözi a többségét
ezekben a kérdésekben. Éppen ezért nagyon meghatározó lesz ezen országok szerepe a
2019. évi európai parlamenti választáson.

„A régi szép kommunista időkben” Moszkvába kellett menni raportra azoknak a politikusoknak,
akik nem teljesítették a központi akaratot. Nálunk is sokan leragadtak ennél a
gondolkodásmódnál. Ők azok, akik kárörvendően bizonygatják: az Európai Néppárt már nem
sokáig tűri el Orbán Viktor és a magyar konzervatív néppárt, azaz a Fidesz-KDNP „külön utas
politikáját”. A helyzet azonban, - meggyőződésem szerint - gyakorlatilag fordított. Az Európai
Néppárt frakció vezetősége retteg attól, hogy a 2019-es választásokon Magyarország és a
visegrádiak már esetleg úgy indulnak, hogy egy új, saját néppárti frakciót hoznak létre. Az
embereknek ugyanis elegük van (Európa szerte) abból, hogy az elvben keresztény,
konzervatív, nemzeti érzelmű Európai Néppárt gyakorlatilag mindenben hasonult a
szocialistákhoz és a liberálisokhoz. Ugyanolyan migrációpártiak, ugyanúgy Európai Egyesült
Államok pártiak. A 2019-es választások kapcsán két dolog is megtörténhet az Európai
Néppártban: a magyarok a visegrádiakkal belülről megreformálják, változásra kényszerítik a
frakciót, vagy az sem kizárt, hogy önálló pártfrakciót hoznak létre. Mivel az európai emberek
megtapasztalták, hogy létezik olyan ország, ahol a kormány megvédi az embereket a tömeges
migrációtól, nyilvánvaló, hogy ennek a pártfrakciónak hatalmas népszerűsége lenne. A „merjünk
kicsik lenni” politikája a múlté. A 2019-es EP választások elé Magyarországnak önbizalommal
és igazsága tudatában kellene néznie. Szemben azok elképzelésével, akik szerint „raportra kell
mászkálnunk”, nekünk magyaroknak, voltaképpen minden bizonnyal történelemformáló
szerepünk van az Európai Unióban. (A felvételen interjú látható Morvai Krisztinával az M1 TV
„Ma este” című műsorában május 5-én.)

Az interjú itt látható.
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