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amikor az Európai Unió a saját törvényeit meg- az alkotmány megbukása után annak a tartalmát a LisJean Claude Juncker re”
szegte, vagy olyan kormányokat kritizált, akik a törvé- saboni szerzõdésbe helyezte át. Amato 2000. 7. 12 -én
nyek betûinek megfelõen helyesen, de nem “európai egy a La Stampának adott interjúban – egy pár hónap– egy önmagát
szellemben”, cselekedtek, azaz nem vetették alá magu- pal a fent idézett Spiegelnek adott Juncker interjú
után – mondta: „Ezért részesítem elõnyben a lassú
kat az Európai Unió politikai direktiváinak.
Bizottság elnöke kürüli vita nem a tartalomról eljárást és a szuverenitás darabonkénti összetörhazugnak valló, mint szól,A hanem
ését.....” õ dícséri a kökizárólagosan
Jean-Claude Juncker
zépkort mint példaképet,
a
személyi
összetételrõl.
a Bizottság elnöke? De hát ki is ez a Jeanmert „nem voltak nemzeA Bizottság elnöki posztja körüli vita szégyenletes, de egyben jellemzõ az Európai Unió állapotára,
amelynek eróziója egyre nyomatékosabbá válik. JeanClaude Juncker támogatói „a nagy pártok” által adott
„ígéretekre” hivatkoznak, Othmar Karas az Európai
Parlament egyik alelnöke (ÖVP, Osztrák Néppárt – fordító megjegyzése) ráadásul „Demokratikus Kötelezettségrõl” beszél, minden más „az Európai Demokrácia arculcsapása lenne és szószegés”
A már a választások elõtti megállapodásokat a posztok elosztásáról, immár „demokratikus választójognak”
mutatják be, bár a javaslattétel joga a Bizottság elnökének a kinevezésére kizárólagosan az Európai Unió
Tanácsa hatáskörébe tartozik, a Parlamentnek csak vétójoga van. Jean Claude Juncker neve semmilyen szavazócédulán nem szerepelt, így nem is lehetett szavazni
rá. Az érdekpolitikai okokból lezajlott megállapodásokból egy „Demokráciapolitikai Kötelezettséget” levezetni, ugyanolyan aggasztó, mint Angela Merkel nyilatkozata a Svédország, Nagybritannia és Hollandia miniszterelnökeivel tartott „Mini- Csúcson”, amikor azt
mondta: „Én õt szeretném EU Bizottság elnökének”
Erre ki hatalmazta meg vagy bízta meg Angela Merkelt ?Az Európai Unió talán nem 28 tagból áll, 28 kormányfõ képviseletével? Kérdezték a többi kormányfõt,
például Horvátországét, vagy azt gondolják, hogy egy
új tagállamnak nincs beleszólási joga?
És mire gondol Angela Merkel, ha egyidejûleg
„minden oldalt” felszólít arra, hogy „ Európai Szellemben” kell cselekednie? Már túl gyakran tapasztaltuk, hogy mindig akkor hivatkoztak “Európa szellemé-

Lengyel külügyminiszter: azt hisszük,
hogy minden szuper,
mert bekaptuk Amerikának? Lósz@r!
A lengyel-amerikai szövetség – lószar! – új, titokban rögzített hangfelvételrõl írt vasárnap a
Wprost, amelynek a tanúsága szerint Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter úgy gondolja, semmit nem ér az a közeli szövetségesi viszony, amelyet Lengyelország az Egyesült Államokkal ápol.
Ennek szerinte Lengyelország még a kárát is látja,
hiszen hamis biztonságérzetet ad. Naiv dolog azt
hinni, hogy az amerikaiak növelik Lengyelország
biztonságát. A szövetség csak arra jó, hogy elidegenítse Németországot és Oroszországot. A lengyelek nagyarányú részvétele Afganisztánban tévedés
volt – állította a külügyminiszter.
A lengyel liberális hetilap cikke szerint Sikorski a
volt pénzügyminiszter, Jacek Rostowski elõtt kerített
sort a keresetlen hangú, szitokszavakkal fûszerezett
kirohanásra valamikor tavaly a felkapott varsói étteremben, a Sowa és Barátaiban. A beszélgetés rövid
átiratát közlõ lap a múlt hét végén azzal kavart politikai vihart, hogy közzétette más, kompromittáló kijelentéseket tevõ csúcsvezetõk titkos felvételeit. A most
napvilágra került átiratban Sikorski azt mondja Jacek
Rostowski volt pénzügyminiszternek, a lengyelek naivan azt hiszik, hogy az Egyesült Államok növeli biztonságukat. A leirat szerint Sikorski konkrétan azt
mondja: “Teljes bullshit (‘lószar’), hogy konfrontálódunk Németországgal és Oroszországgal, és majd azt
hisszük, hogy minden szuper, mert bekaptuk Amerikának (ezt akár “leszoptuk Amerikát”-nak is lehet
fordítani). Balekok, komplett balekok.”
Azt is megtárgyalta Rostowskival, hogy a fõ politikai versenytársat, az ellenzéki Jog és Igazságosság

Claude Juncker? Miért
foglalkozik a média az õ
személyével oly visszafogottan, vagy egyáltalán
nem?
Juncker mint az Eurocsoport vezetõje és a luxemburgi pénzügyi központ volt miniszterelöke a
bankok támogatója –
2008-ban az „European Banker of the Year”- nek választották – de számtalan demokráciasértõ akaratkinyilvánítás motorja is, nemcsak az Európai Unióban,
hanem Luxemburgban és más tagállamokban is.
Legendás az õ számos, demokráciamegvetõ nyilatkozata:
„Ha a helyzet komolyra fordul, hazudni kell.” (
FAZ 2011) Juncker ismételten megerõsítette, 22 éves
politikai tevékenysége alatt gyakran hazudott. „Én a
sötét termek titkos tárgyalásai mellett vagyok” (FAZ
2011)
De még világosabban nyilatkozik Juncker amikor
azt mondja: „Mi elhatározunk valamit, aztán bevisszük a köztudatba, és kivárunk egy ideig, mi történik. Ha ezután nincs nagy kiabálás és nincsenek
felkelések, mert legtöbben nem is értik meg, amit elhatároztunk, akkor tovább megyünk lépésrõl lépésre, addig, ameddig már nincs visszaút.” (Der Spiegel
52/1999)
Az Euro-építész Juncker ebben ideológiailag találkozik az Európai Unió építészével Gyuliano Amatoval, aki mint az Európai Konvent alelnöke az Európai
Alkotmány kidolgozásában mértékadóan vett részt és

tállamok, hanem csak hatalmak territórium nélkül. Credója: „A demokráciának nincsen szüksége szuverénre.” (Megjegyzés: Demokráciában a
nép mint a jog forrása és
törvényhozó a szuverén)
A Stratégia nyilvánvalóan a polgárok kész tények elé állítása és akaratuk ellenére az Európai Szuperállam létrehozása, az államok szuverenitásának és a
népek önrendelkezési jogának kiiktatásával. Nem a nép
a demokrácia alapja, hanem az elitek. Demokrácia
helyett plutokrácia a cél.
Junckert a saját országában leváltották. Ennek a
túlnyomó oka nem a róla terjesztett alkoholfüggõség
volt, hanem Juncker egy titkosszolgálati botrányban és
terrormerénylet-botrányban megbotlott , mert a jelenleg
is folyamatban lévõ bírósági eljárásban kiderült, hogy
azt a 20 terrortámadást a 80-as években Luxemburgban
a NATO „Stand Behind Szervezet” hamis zászló mûvelet alapján szervezte . Jean Claude Juncker beismerte a
felderítéssel kapcsolatos hibákat.
Tehát a saját országában nem élvezi többé a lakosság bizalmát. Jean Claude Juncker tényleg az a személy,
aki képes az EU iránti bizalmat és hitet helyreállítani ?
Vagy gróf Joseph Maria de Maistre idézete „Minden
népnek olyan kormánya van, amilyet megérdemel” analog alkalmazása alapján az Európai Unió már olyan
mélyre süllyedt, hogy egy Jean Claude Junckert érdemel ?
Bécs, 2014. 06.12.
Eva Maria Barki

pártot (PiS) ki lehetne csinálni a katonai titkosszolgálat korábbi szervezetének felszámolása miatt. Eközben megengedett magának némi nemzeti önostorozást
is: „Sekély a büszkeségünk, és az önbecsülésünk. Ez
olyan négeres...” – fogalmazott. Danuta Hubner korábbi EU-biztost, aki csatlakozott a kormányzó Polgári Platformhoz (PO) Rostowski „komcsi vénasszonynak” nevezte, Sikorski pedig azon elmélkedett, szüksége-e van rá a PO-nak.
Sikorskiról azt suttogják, hogy
Catherine Ashton után õ lehet az
Európai Unió új kül- és biztonságpolitikai fõképviselõje. Tárcája
egyelõre elzárkózott a kommentártól. A Wprost ígérete szerint hétfõn
vagy kedden magát a hangfelvételt
is nyilvánosságra hozza.
A Wprostnak egy hét alatt egy
elõre hozott választásokkal fenyegetõ belföldi botrány után valószínûleg diplomáciai vihart is sikerül
kavarnia. A belpolitikai Marek Belka jegybankelnök és Bartlomiej Sienkiewicz belügyminiszter tavaly nyári éttermi beszélgetése körül forog.
A két politikus a Sowa és Barátaiban dugta össze a fejét egy vacsora felett. Belka Rostowski kirúgására kérte a tárcavezetõt azért a segítségért, amelyet a gazdasági problémák megoldásában a kormánynak ad. Rostowski azért szúrhatta Belka szemét, mert a pénzügyminiszter korábban többször kritizálta õt és a Lengyel
Nemzeti Bankot NBP-t is az inaktivitása miatt a gazdaság fellendítésében. Tavaly novemberben, hat év után
állították fel a pénzügyminiszteri székbõl, ahol hat évet
töltött – kétszer annyit, mint a rendszerváltás óta bárki
más.
Szerdán a Wprost szerkesztõségében házkutatást
tartottak, a lengyel hetilap pedig szombaton átadta a
nála lévõ hangfelvételeket az ügyészségnek. Vezetõ
ellenzéki pártként a PiS most Donald Tusk miniszterelnök lemondását követeli, és amelyet a PO kevesebb
mint fél százalékkal vert meg a májusi EP-választásokon. A PO koalíciós partnere, a Lengyel Néppárt
(PSL) most elõre hozott választásokat követel, és maga Tusk sem zárta ki, hogy a közeljövõben sort kerül-

het egy ilyen megméretésre.
A média azt latolgatja, ki készítette a felvételeket
és miért hozták azt nyilvánosságra most. A Gazeta
Wyborcza a belsõ elhárítástól (ABW) származó információkat ismerteti. Eszerint a lehallgatásokat a Sowa
és Barátai VIP-termének fõnöke Lukasz N. végezte,
de részesei voltak egy másik pincér és a sommelier is.
N. állítólag azt mondta a kihallgatáson, hogy a lehallgató készüléket Piotr Nisztortól, a
Wprost újságírójától kapta. Nisztor a
cikkek egyik szerzõje is, társai az ellenzéki jobboldali Jog és Igazságosság párt egyik szejm-képviselõje és a
kormányõrség több beosztásából leváltott tisztje. Egyikük, Dariusz P.,
aki az állami vezetõk biztonságáért
felelt.
Ha Nisztor a lehallgatások egyik
részese, az nagyon rossz helyzetbe
hozná a hetilapot. A Wprost kiadója
azt állítja, hogy a felvételeket egy üzletember adta át nekik. Nisztor a maga részérõl azt mondta, „groteszk, szinte lehetetlen” a
vád ellene.
Korábban írtuk: Lengyel külügyminiszter: az
Egyesült Államokhoz fûzõdõ szoros kapcsolatok
mit sem érnek, sõt még károsak is
A Wprost lengyel heti magazin közölte: megszerezte egy beszélgetés felvételét, amelyen Radoslaw Sikorski lengyel külügyminiszter kijelenti,
hogy az Egyesült Államokhoz fûzõdõ szoros kapcsolatok “mit sem érnek”, sõt “még károsak is,
mert hamis biztonságérzetet keltenek”.
A beszélgetés rövid átiratát közlõ lap a múlt hét végén azzal kavart politikai vihart, hogy közzétette más,
kompromittáló kijelentéseket tevõ csúcsvezetõk titkos
felvételeit. A most napvilágra került átiratban Sikorski
azt mondja Jacek Rostowski volt pénzügyminiszternek, a lengyelek naivan azt hiszik, hogy az Egyesült
Államok növeli biztonságukat. A varsói külügyminisztérium addig nem kíván megjegyzést fûzni az ügyhöz, amíg az egész beszélgetés meg nem jelenik. A
Wprost hétfõn szándékozik közreadni a hangfájlokat.
(Nol – MTI – HVG nyomán) – kuruc.info

