Soros til oprørske europæiske
nationer:
Tænk
ikke
engang
på
suverænitet
19. feb., 2017 – Ifølge en artikel fra 18. feb. publiceret af
EurAktiv, sætter ikke-statslige organisationer, finansieret af
agent for briterne George Soros, aggressivt ind imod den
såkaldte Visegrad-gruppe, der består af Polen, Ungarn,
Slovakiet og Tjekkiet, der angiveligt skulle være i færd med
at udarbejde planer for at foreslå en reducering af EUbureaukratiets Bruxelles-baserede magt og give national
suverænitet tilbage til medlemslandene.
Visegrad-gruppen skal angiveligt være imod åben immigration,
støtter Brexit, foreslår at minimere EU-bureaukratiet,
reducere regulativer og »fjerne magt fra blokken«. Nogle af
gruppens ledere har udtalt sig offentligt, ikke alene imod EUpolitikker, men også imod Soros selv for hans åbenlyse
indblanding i deres nationers interne anliggender. I sin tale
om nationens tilstand den 13. februar, advarede den ungarske
premierminister Viktor Orban om, at Soros-finansierede, ikkestatslige organisationer (NGO’er) forsøgte at undergrave
lande, der har anti-globaliseringsregeringer. »Der er her tale
om store rovdyr, der svømmer rundt i vandet, og det er George
Soros’ transnationale [rovdyr]«, sagde han, »med tonsvis af
penge og internationalt tungt artilleri.«
I sidste måned fremkom Ungarns udenrigsminister Peter
Szijjarto med anklager om, at Soros »gerne så denne regering
tabe; han vil gerne ligesom ’fyre’ denne regering, fordi han
ikke kan lide vores fremgangsmåde, ikke kan lide vores politik
… dette finder vi meget anti-demokratisk«.

Soros’ håndlangere er kommet i højeste omdrejninger for at
imødegå dette. Katarzyna Pelczynska-Naieca, direktør for
programmet Åbent Europa ved Polens Batory-organisation,
stiftet af Soros i 1980’erne, sagde til EurAktiv, at »en
styrkelse af medlemsstaternes suverænitet vil være skadeligt
for Polens position i Europa«.
14. februar rapporterede Breitbart News, at Soros’ Human
Rights Watch (HRW) har fastslået, at Polen repræsenterer en
»alvorlig ydre trussel« til den Europæiske Union pga. af
Polens »åbenlyse nationalistiske og anti-rettigheds-form for
populisme«. HRW’s direktør for fortalervirksomhed, Philippe
Dam, krævede, at EU-kommissionen udløser den aldrig tidligere
brugte paragraf 7 i Lissabontraktaten for at fratage Polen
dets stemmeret i Europarådet.
Fra Ungarn forsvarede Robert Cxehi fra det Soros-finansierede
Europæiske Universitet skingert EU og Europarådet og sagde,
at, hvis der er problemer i blokken, så skyldes de »interguvernementale institutioner og medlemsstater«.

