ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΤΣΙΣΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΟ ΟΥΓΓΡΙΚΟ ΚΟΜΜΑ JOBBIK

Στα τέλη του περασμένου Νοεμβρίου, ο βουλευτής Μάρτον Γκιονγκιόζι του νεοναζιστικού
ουγγρικού κόμματος Jobbik (που είναι το τρίτο κόμμα στη χώρα) πρότεινε να καταρτιστούν
κατάλογοι με τους Εβραίους της Ουγγαρίας. Το Ευρωπαϊκό Εβραϊκό Συνέδριο αντιδρώντας
στις ακραίες αντισημιτικές και ρατσιστικές απόψεις που εκφράστηκαν από το νεοναζιστικό
κόμμα Jobbik, ανέλαβε την πρωτοβουλία να συνυπογραφεί κείμενο καταδίκης από μέλη του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθώς και από επιφανείς προσωπικότητες της Ευρώπης. Στόχος
της πρωτοβουλίας αυτής ήταν η καταδίκη του αντισημιτικού και ρατσιστικού λόγου του
κόμματος Jobbik και η έκκληση στις ουγγρικές Αρχές για λήψη μέτρων.
Τελικά, το κείμενο συνυπέγραψαν 150 και πλέον ευρωβουλευτές και βουλευτές, μεταξύ των
οποίων και τρεις Έλληνες ευρωβουλευτές, η κα Ρόδη Κράτσα, η κα Χρυσούλα Παλιαδέλη και
ο κ. Γεώργιος Παπανικολάου. Το ψήφισμα εστάλη στον πρόεδρο, τον πρωθυπουργό και τον
πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Ουγγαρίας.

Άμεση αντίδραση του Ουγγρικού Κοινοβουλίου στο νεοναζισμό με νομοθετικό έργο

Σε συνέχεια της δημόσιας κατακραυγής για τις αντισημιτικές δηλώσεις Ούγγρου βουλευτή,
το Κοινοβούλιο της χώρας ψήφισε τροπολογία για την τιμωρία των πολιτικών που
εκφράζουν «προσβλητικό – υβριστικό λόγο».
Η νομοθετική ρύθμιση -που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας στις 17.12.12προβλέπει για πολιτικούς ή άλλους ομιλητές που απευθύνονται στη Bουλή
χρησιμοποιώντας προσβλητικό λόγο, ποινή προστίμου και απομάκρυνση από το χώρο του
Κοινοβουλίου, όπως ανακοίνωσε το ουγγρικό πρακτορείο ειδήσεων ΜΤΙ.
Τον περασμένο μήνα ο βουλευτής του κόμματος Jobbik, Marton Gyongyosi δήλωσε ότι «ήρθε
η ώρα να καταγραφούν τα άτομα εβραϊκής καταγωγής που ζουν στην Ουγγαρία καθώς
αποτελούν απειλή για την εθνική ασφάλεια της χώρας».
Η δήλωση αυτή προκάλεσε τη διεθνή καταδίκη, αλλά και την έντονη αντίδραση του Ούγγρου
πρωθυπουργού Viktor Orban.
Επίσης ώθησε τον υφυπουργό Aνάπτυξης Janos Fonagy να απευθυνθεί το σώμα της Βουλής
λέγοντας: «Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν Εβραίοι, το ίδιο και εγώ, είτε σας αρέσει,
είτε όχι». Και προειδοποίησε τους βουλευτές του Jobbik ότι «η ιστορία θα κρίνει την
επιλογή τους να στοχοποιήσουν τον ίδιο, τους Εβραίους».
Επαναλαμβανόμενες αντισημιτικές αναφορές από πολιτικούς του Jobbik, όπως του Μ.
Gyongyosi και της Krisztina Morvai, που κάλεσαν τους «φιλελεύθερους μπολσεβίκους
σιωνιστές να βρουν ένα μέρος να κρυφτούν», ώθησαν την διεθνή οργάνωση ADL να
χαρακτηρίσει το υπερεθνικιστικό κόμμα Jobbik ως «ανοιχτά αντισημιτικό».
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Όπως αναφέρει η είδηση του MTI, η νομοθετική ρύθμιση δίνει το δικαίωμα στον Πρόεδρο και
τους Αντιπροέδρους της Βουλής να ζητήσουν την άμεση απομάκρυνση από το χώρο
πολιτικών που χρησιμοποιούν προσβλητικό λόγο και εντός 5 ημερών να επιβάλλουν ποινή
προστίμου. Ο όρος «προσβλητικός λόγος» διευκρινίζεται ότι περιλαμβάνει αναφορές που
«υποθάλπτουν το κύρος του Κοινοβουλίου, προσβάλλουν ένα άτομο ή ομάδα ατόμων και
κυρίως κοινότητες εθνικές, θρησκευτικές, εθνοτικές και διαταράσσουν το Κοινοβούλιο».
Η τροπολογία ψηφίστηκε με 262 ψήφους υπέρ, 47 κατά και 48 αποχές.
Το Jobbik είναι το τρίτο σε δύναμη κόμμα της Ουγγαρίας, με 47 βουλευτές στο Κοινοβούλιο
που συνολικά έχει 386 έδρες. Η πρωτοβουλία για την τροπολογία αυτή προήλθε από το
κυβερνών κόμμα με ενέργειες του πρωθυπουργού Viktor Orban.
(JTA, 19.12.12)
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