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A Nyugat-Európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségének tagja

NYILATKOZAT
A Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége aggodalommal állapítja meg, hogy több
hónapja, de főleg Magyarország soros EU-elnöksége átvétele óta, hazánkat megbélyegző,
rágalmazó és lejárató nemzetközi médiakampányt indított el a legutolsó parlamenti választásokon pozícióit elvesztett politikusok egy csoportja és e csoportot támogató befolyásvesztett „értelmiségiek”.
Határozottan elítéljük ezt az álszent, Magyarország ellen folytatott politikai hadjáratot,
melyben Európát olyan törvények miatt akarják „megvédeni” Magyarországtól, amelyeket
az Országgyűlés kétharmados többséggel fogadott el, amelyeket az európai értékek védelmezőinek önmagukat kikiáltók egyáltalán nem vagy csak részben ismernek és melyeket az európai közvéleménynek nem egyszer tudatosam elferdítve mutatnak be.
E politikai állásfoglalások híven tükrözik az a tényt, hogy nem az európai értékek őszinte
féltéséről van szó, de igenis politikai pártharcokról.
Mert éppen a képmutatóan bírált médiatörvény célja az, hogy véget vessen a hazai sajtóban az európai normákat húsz éve megcsúfoló durva hangnemnek, az alantas ösztönöket
megcélzó médiaterrornak, a reklámbevételek növelése érdekében kétes értékű szenzációk hajszolásnak.
Mert éppen az álszenten bírált gazdasági jogszabályok célja az, hogy Magyarország tartsa
az Európai Unió által elvárt költségvetési hiánycélokat, és mert hasonló gazdasági jogszabályok bevezetésében hazánk máris számos követőre talált.
A magyar kormány kifejezte készségét ezen jogszabályok finomítására és összhangba
hozatalára az uniós joggal, amennyiben ezen jogszabályokat vizsgáló Európai Bizottság
diszkriminatívmentesen ennek szükségességét látja.
Az a tény, hogy mindezek után a Magyarországot támadó médiakampány még nagyobb
vehemenciával folytatódik, ékes bizonyítéka annak, hogy a támadások mögött a hatalmukat elveszett politikai erők és az érdekeiben sértett nemzetközi pénzvilág áll, mely nem
nézi jó szemmel, hogy egy uniós tagállam, jelentős választói felhatalmazással, kiáll nemzeti érdekeiért.
Megragadjuk ezt az alkalmat, hogy támogatásunkról biztosítsuk a magyar kormányt nemzeti érdekeink megvalósításában és felkérünk minden nemzettársunkat, hogy csatlakozzon hozzánk nemzeti érdekeink megvédésében.
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