DélHír portál - Új játékot játszik a VMSZ: "szembeszegül" Vučićék migrációs politikájával
Közzétette: Szerkesztő 2.
2017. április 29. szombat, 12:00

Olvasóink egy része valószín?leg megismerkedett a VMSZ meglehet?sen ellentmondásosra,
s?t, igencsak képmutatóra sikeredett új közleményével, amelyben "szörny?lködik", mert a
koalíciós partnerei Szabadkán építenek házakat a migránsoknak.
A közleményben egyebek között ez áll:
"Az Európai Unió brüsszeli vezetésének szembe kell néznie a nemzetállamok megváltozott
retorikájával és politikájával a migránskérdés vonatkozásában."
Ezt értjük. Ez a mondat amolyan kisebb benyalás Orbánék álnemzeti kormányának.
"Az uniós csatlakozási folyamatban lév? Szerbiára azonban nem tekinthet úgy az Európai Unió,
hogy annak állampolgáraira ráer?lteti a brüsszeli döntéshozók téves döntéseit - ennek a téves
döntésnek a része lenne a Szabadkán, a menekültek számára építend?, legmodernebbül
felszerelt és ellátott hat családi ház." - jegyzi meg a VMSZ.
Fontos kiemelni, hogy Pásztor pártját mindeddig nem zavarták az észak-bácskai
befogadóközpontok. Továbbá hidegen hagyták a szabadkai buszpályaudvaron hónapokig
tartózkodó illegális bevándorlók, akik pokollá tették a közelben él? polgárok életét. A VMSZ-t az
sem izgatta különösebben, hogy a betolakodók pescsarai és kelebiai házakat rámoltak ki, és
frászt hoztak az ottani, zömében magyar lakosságra. Pásztorék pártközleménye,
felháborodása, tiltakozása akkor is elmaradt, amikor a migránsok kis híján meger?szakoltak egy
kiskorú szabadkai magyar lányt. És még sokáig lehetne sorolni.
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Mivel magyarázható a VMSZ hirtelen feltámadó "aggodalma"? Mint ismeretes, a VMSZ semmit
sem tesz teljesen önzetlenül, politikai haszonszerzés szándéka nélkül.
Vu?i? kormányában mindenkinek megvan a pillanatnyi feladata és szerepe. A vezér például az
egyik haladó csúcskádert vagy éppen koalíciós partnert azzal bízza meg, hogy játssza el az
oroszpártit és uniószkeptikust, a másikat pedig azzal, hogy a liberális, EU-fanatikus
propagandát nyomja. Maga Vu?i? pedig a disszonáns hangok közepette megszólal a "józan ész
és a tolerancia nyelvén, kibékíti az ellentéteteket és azt az üzenetet közvetíti, hogy ?
mindenkivel szót ért, megértést, békét és stabilitást biztosít".
Ami a migrációs politikát illeti, ugyanez a helyzet. Vulin és Ivaniševi? korlátlan, irracionális,
abnormális lelkesedéssel fogadná be az összes bevándorlót (és persze els?sorban ÉszakBácskában helyezné el ?ket). Vu?i? nyilván úgy ítélte meg, nem ártana kicsit ellensúlyozni a
migránsimádatot. A VMSZ-t találta alkamasnak erre a küldetésre. Pásztorék ezt persze
szívesen teljesítik, hiszen újdönsült "bevándorlásellenes" er?ként az eddiginél is jobban
tetszenek majd Viktoréknak, s?t, talán még olyan délvidéki átlagpolgárok is akadnak, akik
elhiszik, hogy a VMSZ komolyan gondolja, azt, ami a közleményében áll.
A végén pedig Vu?i? ismét talál majd egy kompromisszumos megoldást. Például hat
migránsház helyett három építését rendeli el Szabadkán. Vagy valami hasonlót.
Végezetül íme még egy kis idézet a VMSZ közleményéb?l: "A megválasztott politikusnak az a
dolga, hogy az állampolgárokért küzdjön els?sorban, az ? megélhetésüket mozdítsa el?, állítsa
meg a fiatalok és középkorúak elvándorlását.".
Vajon a VMSZ-es politikusok milyen eredményeket mutattak fel ezen a téren?
K. P.
{module [160]}
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