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Oświadczenie
Akademickich Klubów Obywatelskich im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Poznaniu, Krakowie, Łodzi i Warszawie popierające list otwarty
intelektualistów węgierskich „Do Obywateli Europy”

Kierowana solidarnością społeczność akademicka zgromadzona w Akademickim
Klubie Obywatelskim im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Poznaniu w całości popiera
dramatyczny w treści i boleśnie prawdziwy list otwarty intelektualistów węgierskich „Do
Obywateli Europy”.
Wyrażamy podziw dla Braci Węgrów za to, że przywracają i odważnie bronią
chrześcijańskich wartości, które i nam są drogie, a podobnie zagrożone w naszym własnym
kraju.
Zdecydowanie potępiamy i protestujemy przeciw fałszowaniu rzeczywistości,
okłamywaniu opinii publicznej, kreowaniu nieistniejących zagrożeń, a przede wszystkim
straszeniu rządami koalicji obecnie sprawującej władzę na Węgrzech wybranej
demokratycznie zdecydowaną większością głosów. Wielu dziennikarzy, w tym z mediów
finansowanych ze środków publicznych, przemilcza fakty, że ten rząd wyciągnął naród
węgierski ze skrajnie trudnej sytuacji ekonomicznej i ogromnego bezrobocia grożącego
fizycznym wyniszczeniem narodu węgierskiego. Jako krytycy i recenzenci. występują tam
osoby odpowiedzialne za doprowadzenie Węgier na skraj ekonomicznej zapaści i nie słychać
żadnego potępienia ich nieodpowiedzialnych rządów ze strony wielu rządów państw
europejskich i agend Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej.
Nie tylko dziennikarze, ale też Komisja Europejska podejmuje natomiast działania
wkraczające w sferę obyczajową i regulacji etycznych, do czego nie ma żadnych uprawnień
ani kompetencji. Powoływanie się przy tym na naruszanie tolerancji, czy wartości
europejskich przez władze węgierskie nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach.
Budowanie życia państwowego i narodowego Węgier na wartościach chrześcijańskich
gwarantuje, że działania rządu i parlamentu węgierskiego reprezentują najwyższe standardy, a
„sprawiedliwa demokracja, narodowa suwerenność, pilna praca, wzajemne cierpliwość i
zrozumienie zdolne są prowadzić do wielkich cudów”. To chrześcijaństwo jest fundamentem
dwóch tysiącleci ustawodawstwa i obyczajowości europejskiej i stanowi niedościgły ideał
kształtowania relacji międzyludzkich.
Za naszymi braćmi Węgrami apelujemy o upowszechnianie treści ich listu i dawanie
świadectwa prawdzie, gdyż takie działania dziennikarzy, agend rządów europejskich i samej
Komisji Europejskiej nie tylko fałszują rzeczywistość, ale mogą prowadzić - na co wskazano
w apelu - do zagrożenia niepodległości i suwerenności wolnego państwa. W istocie zagrażają
też fundamentom Unii Europejskiej i cywilizacji europejskiej, podważają jej spójność

społeczną, kulturową oraz ekonomiczną, a także destruktywnie wpływają na przebieg
procesów integracji europejskiej.
Ogromny wysiłek społeczeństwa węgierskiego w rozwiązywaniu swoich problemów
ekonomicznych i społecznych w pełni zasługuje na uznanie i zaufanie, a także poparcie ludzi
dobrej woli na całym świecie. Gratulując z całego serca Braciom Węgrom dotychczasowych
sukcesów w odzyskiwaniu podmiotowości i przezwyciężaniu problemów ekonomicznych
oraz społecznych życzymy Im odwagi, wytrwałości i sił we wdrażaniu w praktyce życia
publicznego wyznawanych wartości.
Życzymy Wam także, Bracia Węgrzy, aktywnego wsparcia wolnych narodów Europy
w szczytnym dziele naprawy i rozwoju Waszej Ojczyzny.
Życzymy Wam powodzenia i zwycięstwa!
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