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Dr Tamás Gaudi-Nagy

Globalistyczno-patriofobiczne ataki przeciwko 
wartościom europejskim i tożsamości narodowej 

oraz metody ich odpierania przez państwo,  
prawo i społeczeństwo obywatelskie

Motto I: „Kto nie próbuje niemożliwego, ten nie osiągnie także tego, co 
możliwe.” ( Johann Wolfgang von Goethe)

Motto II: „Nie zawsze można uczynić to, co należy, ale zawsze należy 
czynić to, co się da.” (Gábor Bethlen)

1. Wstępne rozważania

Coraz większa liczba mieszkańców naszego kontynentu uważa dziś, że Euro-
pę czuje się sercem, buduje i broni rękoma, zachować ją można jednak poprzez 
wiarę i odwagę. Dzieje się tak, ponieważ tradycyjne europejskie wspólnoty 
narodowe stoją przez ogromnym niebezpieczeństwem. Ukształtowane przez 
stulecia wartości, przede wszystkim nasza tożsamość narodowa, wiara i kultu-
ra chrześcijańska, zasady subsydiarności i solidarności mogą zostać zgładzone 
przez działające w ukryciu siły i w myśl niezwykle perfidnych i dalekosiężnych 
planów. Zgadzamy się z myślą, iż „nie można pozwolić, aby Unia Europejska 
stała się rodzajem walca, zrównującego wszystko na swojej drodze, niszczą-
cego różnorodne modele życia i zacierającego naturalne różnice. Szczególnie 
ważne dla Starego Kontynentu jest zachowanie swojej heterogenicznej natury 
i oparcie się próbom wtłoczenia w ramy jednego, europejskiego państwa”.73

Europejczycy, więzieni w okowach supranacjonalizmu i multikultura-
lizmu74 oraz polityki wpływowych graczy drugiego planu zorientowanej na 
unicestwienie państw narodowych, są jednak strażnikami europejskich war-
tości i kulturowego dziedzictwa, co każe im wybierać między dwiema możli-
wymi drogami:

73 Roland Vaubel, Az Unió árnyéka, avagy az európai intézmények gőgje, Allprint 
Kiadó, 2001, s. 61.

74 Thierry Baudet, A határok jelentősége, Századvég Kiadó, 2015, s. 36.
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Pierwszą z nich jest zapewnienie sobie prawa do stanowiącego gwaran-
cję przetrwania, politycznego i obywatelskiego oporu oraz instytucjonalnego 
pola działania i wymiana marionetkowej i sprawującej globalistyczną dykta-
turę niszczycielskiej kadry przywódczej dzisiejszej Unii Europejskiej (UE), 
ponadnarodowych organów i wielu państw europejskich. Wiąże się to także z 
koniecznością gruntownych zmian obecnego, federalistycznego kierunku dą-
żeń EU na korzyść interesów europejskich wspólnot narodowych, zapewnie-
nia międzyrządowej współpracy opartej na wzajemnym poszanowaniu wła-
snej suwerenności, wynikających z niej przywilejów i równości oraz dążącej do 
zachowania wspólnych wartości. Kooperacja taka zakłada rządy wyposażo-
nych w odpowiedni mandat patriotów, poddawanych jednak surowej kontroli.

Drugą opcją jest kapitulacja Europy, utrata własnej tożsamości, wiary, tra-
dycji i kultury. Scenariusz taki czeka nas w przypadku, gdy narody kontynentu 
będą bezczynnie przyglądać się działaniom globalistycznych „elit”, rozwojowi 
już istniejących tendencji: mozolnej pracy nad likwidacją państw narodowych, 
otwarciu granic dla mas imigrantów i spowodowanym przez nie zmianom 
struktury etnicznej Europy, rozwojowi podważającego tożsamość narodową 
multikulturalizmu, dojściu do nieograniczonej władzy spółek o międzyna-
rodowym kapitale, marginalizujących lokalne firmy, jak również aktywności 
wprowadzającej to wszystko w życie armii bezideowych technokratów. Za-
infekowane poczuciem wstydu, a przecież powołane do budowania wartości, 
europejskie narody zrzekłyby się w ten sposób w całej rozciągłości prawa do 
mobilizacji na rzecz wspólnej obrony samych siebie, rozwiązania własnymi 
siłami kryzysu demograficznego na kontynencie i wzięcia spraw w swoje ręce.

Autor niniejszej pracy opowiada się jednoznacznie ze pierwszym warian-
tem, ponieważ to w nim widzi bezpieczną przyszłość Europy i z tej właśnie 
perspektywy rozpatruje czynniki zagrażające europejskim narodom i warto-
ściom oraz możliwości obrony tożsamości w ramach państw narodowych, jak 
również – w nie mniejszym stopniu – pole działania społeczeństwa obywatel-
skiego i dostępne mu narzędzia egzekwowania swoich praw.

2. Narody i wartości europejskie oraz 
zagrażające im czynniki i wpływy

2.1 Narody europejskie i ich wartości
W dopuszczalnych ramach tematycznych niniejszej pracy nie mieści się 

szczegółowy opis sięgającej tysiące lat wstecz historii powstawania europej-
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skich narodów i wartości, opartych na cywilizacji greckiej i rzymskiej, dzie-
dzictwie prastarych ludów i chrześcijaństwie. Posiłkując się określeniem Mi-
lana Kundery, istotę Europy, uważanej już w czasach Herodota za spójny 
geograficznie obszar, można zawrzeć w pojęciu duchowej jedności, dostrze-
galnej w tożsamości tutejszych narodów i złożonej z przekazywanych na za-
sadzie kulturowego dziedzictwa tradycji, posiadających własne, różnorodne 
cechy regionów, wspólnych korzeni i religii chrześcijańskiej. Nieodłącznym 
elementami tej jedności są utrzymywane w należytej równowadze obrona i 
poszanowanie godności i swobód jednostki i wspólnoty oraz tożsamości na-
rodowej, jak również wierność i szacunek dla wartości, przodków, bohaterów 
i tradycji. Angielski konserwatywny filozof i estetyk Roger Scruton doszedł 
do celnego wniosku, że koniecznym warunkiem konstytucyjnych i demokra-
tycznych rządów jest wierność narodowi.75

Naturalną i niezmienną od stuleci podstawą tego, co w harmonijnym pro-
cesie ukształtowało obraz Europy jest istnienie różnorodnych, zdolnych do 
przetrwania, lokalnych gospodarstw rodzinnych, tradycji ludowych związa-
nych z chrześcijańskimi świętami, choć nierzadko zakorzenionych w prasta-
rych obyczajach, rytuałów, przeżywanych zbiorowo i niezależnie od liczeb-
ności danej wspólnoty religijnej, bogatej i zróżnicowanej kuchni, jak również 
typowych dla danego regionu budynków sakralnych i świeckich oraz krajo-
brazu naturalnego. Gdy siedzimy w ogródku małej, rodzinnej winiarni, w 
dowolnym zakątku Europy, kosztując szlachetny napój i urodę miejscowych 
tradycji, gdy słuchamy opowieści gospodarza, zapatrzeni w kojący pejzaż mia-
sta czy wioski z dominującą sylwetką kościoła, nie potrzeba nam zbędnych 
wyjaśnień, rozumiemy, w czym tkwi istota i ważność europejskiego podejścia 
do życia i wartości, niedającego się porównać z niczym innym. To samo do-
znanie daje nam wizyta w którymkolwiek z olśniewających europejskich mu-
zeów sztuki klasycznej czy słuchanie muzyki w eleganckiej sali koncertowej. 
Czujemy to sercem i ciałem, żyjemy w myśl naszych europejskich wartości, 
równocześnie zdając sobie sprawę, że wystawione są one dziś na wielkie nie-
bezpieczeństwo.

Duchowa jedność nie łączyła się zawsze z trwałym, harmonijnym współ-
istnieniem. Spory dynastyczne, wojny religijne i etniczne oraz podboje te-
rytorialne wielokrotnie gnębiły europejskie narody. Tego rodzaju konflikty 
wskazywały zawsze na celowość zastąpienia walki współpracą pomiędzy pań-
stwami i narodami z wykorzystaniem narzędzi prawa i na drodze negocjacji. 

75  Roger Scruton, A nemzetek szükségességéről, Helikon, 2005, s. 221
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Efektem tych refleksji było powstanie dziś już szeroko obowiązującego pra-
wa międzynarodowego, które zakazuje wprawdzie prowadzenia wojen, ale nie 
jest im w stanie całkowicie zapobiec nawet w Europie. Należy przy tej okazji 
poddać krytyce demagogiczną i błędną tezę, w myśl której niebezpieczeństwo 
konfliktów zbrojnych na naszym kontynencie możemy wyeliminować jedynie, 
godząc się na funkcjonowanie narzuconych siłą unii politycznej i jednorod-
nego rynku oraz supranacjonalnej, gwarantującej wszystkim dobrobyt poli-
tyce „otwartych drzwi”. Mamy tu na myśli powtarzaną z upodobaniem przez 
unijnych biurokratów w kontekście kryzysu imigracyjnego zasadę „locking in”, 
która mówi, że integracja europejska i związane z nią nierozerwalnie proce-
sy (wynikające zresztą nierzadko z błędnych założeń) jest podobna do rury: 
można się w jej obrębie poruszać jedynie do przodu, nawet jeśli czasem na-
potykamy na różne przeszkody, nie istnieje jednak możliwość wycofania się z 
czegokolwiek, modyfikacji czy wyboru innego modelu76. Niestety, coraz bar-
dziej agresywne i pozbawione skrupułów kręgi przywódcze UE, we współ-
pracy z polityką i organizacjami pseudo-obywatelskimi forsują swoją strategię 
imigracyjną, zorientowany na rozsadzenie państw narodowych multikultu-
ralizm oraz ekspansję różnego rodzaju dewiacji z taką mocą, że grozi nam 
sytuacja, w której stojące na straży suwerenności, świadome siebie narody wy-
powiedzą posłuszeństwo tego rodzaju formom ucisku. Sytuacja taka nie musi 
koniecznie oznaczać wojny, ale po Brexicie coraz bardziej realna stanie się per-
spektywa uniezależnienia się państw stojących na straży wartości i suweren-
ności (w tym konkretnym przypadku mamy na myśli kraje Europy Środko-
wo-Wschodniej) i stworzenie nowego systemu współpracy międzyrządowej, 
opartego na wspólnych korzyściach, wzajemnym szacunku i równości.

Wspomniane tu konflikty wojenne mimo wszystko nie doprowadziły do 
załamania się europejskiej jedności duchowej, podobnie zresztą jak nie uczy-
nił tego podział kontynentu żelazną kurtyną po II wojnie światowej, kiedy to 
narody Europy Środkowo-Wschodniej, mające swoje istotne zasługi w two-
rzeniu i bronieniu naszych wartości, rzucone zostały na pastwę komunistycz-
nego reżimu sowieckiego typu. Nie stało się tak również wtedy, gdy po upad-
ku bloku wschodniego Zachód, odbudowany po wojnie za międzynarodowe 
pieniądze, funkcjonujący w ramach gospodarki rynkowej z całym jej systemem 
zabezpieczeń socjalnych, ale przy tym coraz bardziej skłonny do poświęcania 
własnej tożsamości w zamian za dobra doczesne, zaczął pod hasłem integra-

76  Marcell Szabó, Az Európai Unió kialakulása, jogrendszere és intézményei, in: Az 
EU jogi fundamentumai, Szent István Társulat, 2014, s. 60.
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cji europejskiej i zapewnień o powstaniu raju na ziemi de facto kolonizować 
osłabione gospodarczo i podmiotowo kraje Europy Środkowo-Wschodniej. 
Wbrew głoszonym nieustannie ideom solidarności i subsydiarności wyzwo-
lone z dyktatury narody bardzo szybko skonfrontowane zostały z rzeczywi-
stością, w której znaczna część ich majątku i zasobów gospodarczych trafiła, 
przy wydatnej pomocy byłych elit partii komunistycznych, w ręce obcych in-
westorów, krajowe rynki zostały ogołocone, a dopiero co odzyskana niezależ-
ność polityczna i ekonomiczna uległa istotnemu ograniczeniu. Do tego doszły 
jeszcze nowe pożyczki zaciągane w międzynarodowych organizacjach finan-
sowych i odpływ pracowników umysłowych. Na szczęście tendencję tę udało 
się współcześnie w pewnej mierze powstrzymać i w poszczególnych krajach 
(w różnym stopniu) można zaobserwować powrót dawnego ładu, choć wy-
maga on wielu wysiłków. Na tym polu kraje Europy Środkowo-Wschodniej, 
dzięki swojemu dynamicznemu rozwojowi, dokonują szczególnie imponują-
cych osiągnięć na rzecz zachowania narodowego charakteru gospodarki.

Europa zawsze była otwarta na zewnętrzne idee i impulsy, ale nigdy za 
cenę podważenia własnych fundamentów. Konserwatywny angielski pisarz i 
dziennikarz Douglas Murray słusznie wskazuje, że wywołane tego typu wpły-
wami zmiany, jeśli przebiegają zbyt szybko i naruszają istotę naszej wspólnoty, 
mogą wywołać poważne problemy, albowiem czynią nas takimi, jakimi nigdy 
nie chcieliśmy być77. Do sytuacji takich dochodziło w odmienny sposób w 
różnych częściach naszego regionu.

Zachodnie i południowo-zachodnie państwa Europy zyskiwały dzięki 
polityce kolonialnej dostęp do ogromnych zasobów bogactwa, przy czym od-
bywało się to za cenę wyzysku podbitych terytoriów, na czym cierpiały tak-
że środkowe, wschodnie i południowe obszary naszego kontynentu. Część 
Europy, znajdująca się w szczęśliwszym położeniu, uniknęła losu narodów 
podbitych przez imperium osmańskie, nigdy jednak nie okazała zbyt wielkiej 
wdzięczności czy wsparcia broniącym jej na przestrzeni stuleci przed Tur-
kami i przelewającym także za nią krew narodom środkowo- i południowo-
-wschodnich obszarów kontynentu.

Rozwój europejskiej formy państwa i prawa, zwłaszcza po erze oświe-
cenia, zaczął zmierzać w kierunku poszerzania zakresu praw, co jednak po-
wodowało odejście od tradycyjnych europejskich wartości. Historyczna kon-
stytucja Węgier i rozwinięty w oparciu o nią współczesny system pokazują 

77  Douglas Murray, Przedziwna śmierć Europy. Imigracja – tożsamość - islam, 
Zysk i s-ka, 2017
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jednak, że suwerenności i tożsamości narodowej oraz pryncypiów można bro-
nić także na przekór działaniom sił zewnętrznych oraz supranacjonalnych or-
ganizacji. Węgierski prawnik konstytucjonalista, Zsolt Zétényi zauważa, iż 
ograniczona, dzielona i poddana kontroli władza, zakaz sprawowania rządów 
autorytarnych, obrona majątku narodowego i etniczna równość wobec prawa, 
jak również – w nie mniejszym stopniu – swoboda wyznania zostały zawar-
te w węgierskiej historycznej konstytucji (na długo przed powstaniem Mon-
teskiuszowskiego modelu władzy) i strzeżone przez całe stulecia. Złamanie 
tych zasad pociągało za sobą zawsze wybuch powstania, które miało na celu 
przywrócenie dawnego porządku78. Tworzenie prawa nie musi iść koniecznie 
w parze z budowaniem zuniformizowanego, aksjologicznie neutralnego spo-
łeczeństwa. Prawo konstytucyjne musi stawiać czoło historycznym wyzwa-
niom w oparciu o wartości i zasadę obrony wspólnoty. Krótko mówiąc, prawo 
powinno działać w idealnym przypadku tak, aby nie naruszało fundamentów 
europejskich wartości.

2.2 Czynniki i wpływy zagrażające europejskim narodom i ich wartościom
Fundamenty wartości europejskich są dziś bez wątpienia podważane za 

sprawą ekspansji udającego humanitaryzm, w istocie zaś służącego globali-
stycznym interesom reżimu działającego pod pretekstem obrony praw czło-
wieka. Działalność jego instytucji, głównych organizacji międzynarodowych 
(ONZ) i organów supranacjonalnych (UE, Europejski Trybunał Praw Czło-
wieka) jest jednym z narzędzi prowadzonej z bezlitosną skrupulatnością po-
lityki zorientowanej na likwidację i zepchnięcie do defensywy europejskich, 
chrześcijańskich wspólnot narodowych oraz stanowiących ich podstawę in-
stytucji i rodzin.

Można się zgodzić z coraz popularniejszą opinią, iż „ideologia praw czło-
wieka” stała się dziś de facto rodzajem sztuki dla sztuki, służącym globali-
stycznym interesom i zarazem pałką w ręku swoich wyznawców. Suprana-
cjonalne organizacje za pomocą nakazów i sankcji narzucają ludziom swój 
własny, wyidealizowany model życia albo – przy użyciu podobnych metod 
– szukają nowych sposobów na unicestwienie tradycyjnych europejskich war-
tości i złamanie oporu „nieposłusznych”, broniących swojej tożsamości państw, 
wykorzystując do tego celu różnego rodzaju procedury karne, inicjowane pod 
pretekstem egzekwowania praworządności.

78  Zsolt Zétényi, A történeti alkotmány- Magyarország ősi alkotmánya, Magyaror-
szágért Kulturális Egyesület, 2009, s. 74
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Jednym z aktualnych, smutnych przykładów takich praktyk w UE jest po-
stanowienie Parlamentu Europejskiego79 o wszczęciu przeciwko Węgrom po-
stępowania z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, którego przyjęcie było 
w istocie bezprawne oraz stanowiącego załącznik rezolucji, pełnego błędów 
rzeczowych i prawnych, motywowanego politycznie raportu Sargentini80.

Za przykład nabierających na sile prób podważenia tradycyjnych euro-
pejskich wartości może posłużyć, obok systemu instytucji EU, który omówi-
my później, także Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC z siedzibą w 
Strasburgu), jedyne ponadnarodowe ciało powołane do obrony praw człowieka, 
które może wydawać orzeczenia o mocy obowiązującej dla 47 państw człon-
kowskich Rady Europy. Nie należy mylić ETPC ze znajdującym się w Luk-
semburgu Trybunałem Sprawiedliwości UE, który zresztą pod względem egze-
kwowania prawa odgrywa podobną rolę jako główna siła napędowa integracji i 
obrońca zdesakralizowanych, „wartości europejskich” nowego typu.

Interesującym materiałem do analizy wspólnego obu sądom, służącego glo-
balistycznym interesom sposobu myślenia jest wywód dyrektora Agencji Praw 
Podstawowych UE, Mortena Kjaeruma, zawarty w jego pracy na temat „róż-
norodnych europejskich przepisów” odnoszących się do prawa azylowego, gra-
nic i migracji oraz przyjętej w tej materii praktyki orzecznictwa: „Poprawa zro-
zumienia wspólnych zasad wypracowanych w orzecznictwie wspomnianych 

79 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 12 września 2018 roku w sprawie wniosku wzy-
wającego Radę do stwierdzenia, zgodnie z art. 7 ust. 1 Traktatu o Unii Europejskiej, istnie-
nia wyraźnego ryzyka poważnego naruszenia przez Węgry wartości, na których opiera się 
Unia (2017/2131(INL)) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//
EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0340+0+DOC+XML+V0//HU Szczegółowej, zwią-
zanej z tym tematem analizy dostarczyła Krajowa Służba Obrony Prawnej (Nemzeti Jo-
gvédő Szolgálat) w komunikacie z 14 września 2018 roku pod tytułem „Autorytaryzm 
stronników liberalnej polityki migracyjnej i oszustwo w Parlamencie Europejskim: rapor-
tu Sargentini tak naprawdę nie przyjęto konieczną do wszczęcia postępowania z artykułu 
7, kwalifikowaną większością głosów, rezolucja PE nie może pociągać za sobą konsekwencji 
prawnych”. http://nja.hu/hirek/kozlemenyek/bevandorlasparti-onkeny-es-csalas-az-eu-
ropai-parlamentben-a-sargentini-jelentes-a-jog-szerint-valojaban-nem-kapta-meg-a-7.-
-cikk-szerinti-eljaras-meginditasahoz-szukseges-minositett-tobbseget-az-ep-hatarozata-
-jogkovetkezmeny-kivaltasara-a.jog

80 Szczegółowej, związanej z tym tematem analizy dostarczyła Krajowa Służba Obrony 
Prawnej (Nemzeti Jogvédő Szolgálat) w komunikacie z 10 września 2018 roku pod ty-
tułem „Raport Sargentini wymaga odrzucenia w całości, zarówno z prawnego, jak i na-
rodowo-politycznego punktu widzenia”. Jest to zebrane w 7 punktach stanowisko na te-
mat raportu   http://nja.hu/hirek/kozlemenyek/-a-sargentini-jelentes-mind-jogi-min-
d-nemzetpolitikai-szempontbol-teljes-mertekben-elutasitando-a-nemzeti-jogvedo-szol-
galat-allaspontja-7-pontban-a-sargentini-jelentesrol.jog
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dwóch trybunałów europejskich oraz w rozporządzeniach i dyrektywach UE 
jest niezbędna do prawidłowego wdrożenia odpowiednich norm, a tym samym 
do zapewnienia pełnego poszanowania praw podstawowych na poziomie kra-
jowym”.81 (Nie może przy tym dziwić, że książkę tę poprzedzała inna praca, 
podejmująca temat będący wyjątkowo skuteczną, „cudowną bronią” w walce z 
tradycyjnymi wartościami: „europejskie prawo” antydyskryminacyjne).

ETPC poszerza dziś obszar swoich kompetencji, posiłkując się ciągłym i 
arbitralnym rozciąganiem znaczenia doktryny „zakresu uznania” czy też po-
jemną interpretacją Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, 
zmuszając przy tym coraz częściej do zmian w demokratycznie przyjętych 
narodowych strategiach politycznych82. Tego rodzaju praktyki „ulepszania 
prawa” stosowane są w interesie seksualnych dewiantów (zwanych zgodnie 
z zasadami poprawności politycznej ludźmi LGBTQI) czy uznających się za 
uchodźców imigrantów. W pierwszej kolejności zniesiono przepisy zabrania-
jące stosunków seksualnych osób tej samej płci, później jednak ETPC uznał 
za naruszenie Konwencji także wprowadzony w Rosji zakaz propagandy ho-
moseksualnej, w końcu zaś doszło do tego, że za złamanie postanowień tego 
dokumentu uważa się również odmowę finansowania w ramach ubezpiecze-
nia społecznego operacji korekty płci.

W znanej sprawie Oliari83 ETPC rozszerzył jeszcze bardziej określony 
we wcześniejszej praktyce orzecznictwa minimalny poziom ochrony, zgodnie 
z którym państwa członkowskie przy prawnym uznawaniu związków part-
nerskich nie mogą dokonywać rozróżnienia par z uwagi na ich orientację sek-
sualną. Trybunał stwierdził, że uznanie przez państwo związku par tej sa-
mej płci stanowi dla skarżących niezależną od wszelkich szczegółów czy treści 
przepisów prawnych wartość autoteliczną („intrinsic value”), przez co uznanie 
takie de facto legitymizuje związek pary homoseksualnej.

Zdaniem ETPC interes płynący dla skarżących z uznania związku nie 
powinien być w sprzeczności z racjami włoskiego państwa. Trybunał doszedł 
do wniosku, że Włochy nie potrafiły wskazać żadnego społecznego interesu, 
który stałby w opozycji do racji interesów wnioskujących.

Po tym wyroku państwo włoskie musiało w 2016 roku wprowadzić do 
swojego prawodawstwa możliwość rejestracji związków partnerskich przez 

81 Podręcznik europejskiego prawa dotyczącego azylu, granic i migracji, Agencja Praw Pod-
stawowych Unii Europejskiej, 2014

82 Thierry Baudet, A határok jelentősége, Századvég Kiadó, 2015, ss. 203-204.
83 Oliari i inni przeciwko Włochom (18766/ 11 és 36030/11), orzeczenie z dnia 21 lipca 

2015 roku
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osoby tej samej płci. Sytuację postanowił od razu wykorzystać założyciel 
Wspólnot i Organizacji Islamskich Włoch (UCOII), Hamza Piccardo, zda-
niem którego w kraju tym należy zalegalizować również poligamię, albowiem 
„w świetle przepisów prawa człowieka i w myśl zasady równości nie można 
tego nikomu zabronić”.84 Grunt pod tego typu postulaty, związane z całkowi-
cie sprzeczną z europejskim i chrześcijańskim rozumieniem wartości, znaną 
jedynie wśród wyznawców islamu formą związku rodzinnego był pieczołowi-
cie przygotowywany już od lat. Wcześniej wydawało się to nie do pomyślenia, 
a jednak stało się rzeczywistością: legalizacja małżeństw osób tej samej płci 
zostaje niestety wprowadzana do systemów prawnych coraz większej liczby 
państw. Także liberalny projekt dopuszczający posiadanie lekkich narkoty-
ków jest wdrażany co prawda w mało widoczny sposób, ale konsekwentnie, 
na razie poprzez depenalizację ich zażywania w licznych państwach czy ze-
zwolenie na korzystanie z nich w celach leczniczych. Zastępowanie starych 
wartości nowymi postępuje w zatrważającym tempie.

ETPC wydał szereg podobnych, zaskakująco sprzecznych z europejskim 
duchem i liberalnych względem imigrantów decyzji także w sprawach zwią-
zanych z osobami ubiegającymi się o azyl, których w większości przypadków 
nie można było uznać za uchodźców, również w świetle skądinąd martwej w 
tym wypadku litery prawa międzynarodowego.

W sprawie Hirsi Jamaa i inni przeciwko Włochom85 ETPC orzekł, iż de-
portacja skarżących do Libii naruszała artykuł 3 Konwencji o Ochronie Praw 
Człowieka, ponieważ powrót do tego kraju wiązał się dla nich z zagrożeniami. 
Stroną pozywającą była grupa ok. 200 osób, wśród nich ubiegający się o azyl i 
inni imigranci, których włoska straż nadbrzeżna zatrzymała na otwartym mo-
rzu, na wodach terytorialnych Malty. Ludzi tych na mocy porozumienia mię-
dzy Włochami i Libią i w ramach przyspieszonej procedury odesłano do Libii, 
nie dając im przy tym prawa do wnioskowania o azyl. Trybunał stwierdził, że 
włoskie władze wiedziały lub mogły się domyślać, że po powrocie nielegalnych 
imigrantów do kraju, z którego wyruszyli, mogą oni zostać potraktowani w 
sposób naruszający Konwencję i nie będzie im zapewniona jakakolwiek obro-
na ich praw. Mogły też zdawać sobie sprawę lub domyślać się, że nie istnieją 
odpowiednie gwarancje, zapobiegające wydaniu (na zasadzie arbitralnej de-
cyzji) skarżących do państw ich pochodzenia, w tym m.in. Somalii i Erytrei. 

84 https://www.breitbart.com/europe/2016/08/17/italy-top-muslim-leader-calls-legali-
zation-polygamy/

85 Hirsi Jamaa i inni przeciwko Włochom (27765/09), orzeczenie z dnia 23 lutego 2012 
roku
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ETPC wyciągnął też następujące, daleko idące wnioski: jest wprawdzie fak-
tem, że zainteresowani imigranci nie wnioskowali o azyl ani nie wskazali, na 
jakie niebezpieczeństwa byli narażani w Libii w związku z nieistniejącym tam 
systemem azylowym, nie zwalniało to jednak Włoch z obowiązku respekto-
wania artykułu 3 Konwencji.

Całkowicie nieakceptowalna i stwarzająca podatny grunt dla podejmowa-
nych w ostatnich latach w Europie działań islamskich terrorystów jest też argu-
mentacja w sprawie Saadi przeciwko Włochom86, kiedy to Trybunał doszedł do 
wniosku, że pozywającego, obywatela Tunezji, nie można było deportować do 
kraju pochodzenia, mimo iż został on tam skazany zaocznie na 20 lat więzienia 
za działalność w organizacji terrorystycznej, w tym samym czasie jednak został 
też skazany we Włoszech za udział w nielegalnym spisku. Sąd orzekł, że po-
tencjalne, poważne zagrożenie, jakie Tunezyjczyk stanowi dla włoskiego społe-
czeństwa w najmniejszym stopniu nie może zmniejszać obawy, że w przypadku 
deportacji do ojczyzny, będzie tam narażony na prześladowania.

Podobny punkt widzenia dochodzi do głosu w uzasadnieniu wyroku sądu 
pierwszej instancji w sprawie Ilias i Ahmed przeciwko Węgrom87, w którym 
ETPC uznał za bezprawne pozbawienie wolności dwóch ubiegających się o 
azyl obywateli Bangladeszu, którym z uwagi na fizyczne zamknięcie granicy 
i wynikające z tego aspekty prawne kazano pozostać w strefie tranzytowej do 
czasu rozpatrzenia ich wniosku, zapewniając im przy tym odpowiednie wa-
runki socjalne. Co więcej, zgodnie z wyrokiem prawa pozywających – będą-
cych zresztą w oczywisty sposób imigrantami ekonomicznymi – miały zostać 
naruszone także w ten sposób, że po odrzuceniu wniosków azylowych zostali 
oni wydaleni na terytorium Serbii, która uznana została za „niegwarantujący 
bezpieczeństwa kraj trzeci”, mimo że powszechnie wiadomo, iż kwalifikacja 
taka jest bezpodstawna.

Tego typu „akceptująca” postawa znalazła swój najpełniejszy wyraz w 
orzecznictwie ETPC w sprawie O.M. przeciwko Węgrom88, dotyczącej nie-
legalnego irańskiego imigranta, który dostał się na terytorium naszego kraju i 
twierdził, że jest homoseksualistą, prześladowanym z powodu swojej orienta-

86 Sprawa Saadi przeciwko Włochom [wielka izba] (37201/06), orzeczenie z dnia 28 lute-
go 2008 roku

87 Sprawa Ilias i Ahmed przeciwko Węgrom (47287/15), orzeczenie z dnia 14 marca 2017 
roku (postępowanie aktualnie toczy się przed sądem drugiej instancji), którą objął patro-
natem Węgierski Komitet Helsiński, organizacja para-obywatelska, działająca pod przy-
krywką „obrony praw człowieka”, mająca powiązania z projektem Sorosa na rzecz osiedla-
nia imigrantów w Europie.

88 Sprawa O.M. przeciwko Węgrom (9912/15), prawomocny wyrok z dnia 5 lipca 2016 roku
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cji. Trybunał uznał zatrzymanie człowieka do czasu wydania decyzji o azylu 
za naruszenie porozumienia, twierdząc, że władze węgierskie „przedstawiły 
niewystarczającą ilość argumentów świadczących, że istniało faktyczne ry-
zyko ucieczki” (tymczasem występujący w sprawie Węgierski Komitet Hel-
siński przyznał w wydanym przez siebie oświadczeniu, że pozywający naj-
pewniej zamierzał przedostać się do Europy Zachodniej) oraz „wydały nakaz 
zatrzymania, nie biorąc pod uwagę, na ile bezpieczne lub narażone na niebez-
pieczeństwo są zatrzymane osoby w miejscu swojego przymusowego pobytu 
– np. osoby LGBT, takie jak wnioskujący o azyl człowiek –, które trafiają w 
ten sposób do środowiska ludzi mogących żywić przeciwko nim motywowa-
ne kulturowo lub religijnie przesądy.”

Logika jest więc następująca: jeżeli ktoś staje się uchodźcą z powodu dzia-
łalności w organizacji terrorystycznej lub domniemanych prześladowań na tle 
orientacji seksualnej, powinien zostać przyjęty w Europie. Ten sam postulat 
dotyczy jednak w rozumieniu przenikających do europejskiego prawa supra-
nacjonalnych koncepcji także kobiet i dzieci, będących ofiarami przemocy do-
mowej oraz nieokreślonej liczby niezidentyfikowanych bliżej przybyszów z 
Afryki i Azji, którym na podstawie subiektywnych względów humanitarnych 
przyznane zostanie takie prawo.

Symptomatyczny dysonans stanowi przy tym fakt, że ETPC z jednej 
strony broni praw zgodnych z doktryną federalistyczno-liberalną, dając pole 
do działania jej interesom, z drugiej jednak ogranicza czy też zawęża prawa 
europejskich patriotów, którzy pragną bronić samych siebie.

Charakterystycznym przykładem jest sprawa Gwardii Węgierskiej89, kie-
dy to ETPC w 2013 roku utrzymał w mocy poparte całkowicie nieadekwat-
nym, zaczerpniętym z amerykańskiego prawa pojęciem „mimowolnego od-
biorcy” postanowienie sądu o rozwiązaniu powołanej do krzewienia tradycji, 
nastawionej pokojowo i solidarnościowo wspólnoty, która miała na celu prze-
ciwstawienie się prowadzonej w latach 2002-2010 przez węgierski, lewicowo-
-liberalny rząd polityce siłowych i godzących w prawa człowieka napaści i re-
presji wobec opozycji patriotycznej, zapewnienie ochrony ludności, padającej 
codziennie ofiarą przestępców, zachęcanych świadomym osłabianiem przez 
państwo organów ścigania oraz zachowanie fizycznej i duchowej substancji 
węgierskiego narodu. Trybunał sięgnął przy tym po zdumiewające symbole 

89 Sprawa Vona przeciwko Węgrom (35943/10, orzeczenie z 9 lipca 2013). Podobny ide-
ologicznie wyrok, ilustrujący w tym przypadku wybiórcze „udzielanie zgody” na wolność 
wypowiedzi zapadł w sprawie Garaudy przeciwko Francji (65831/01, 24 czerwca 2003), 
lista analogicznych orzeczeń jest zresztą dłuższa.



98

Wz m o ż e n i e  -  m n o ż e n i e

ideologii antyrasistowskiej i antypatriotycznej (np. na tle rasowym – orga-
nizacja rasistowska zmierzająca do zaprowadzenia „prawa i porządku” itp.). 
Oliwy do ognia dolał też pochodzący z Mozambiku sędzia, który w obszer-
nym, dołączonym do orzeczenia zdaniu odrębnym nakreślił obraz węgierskie-
go społeczeństwa, drążonego chorobą „rasizmu”. Podobne praktyki arbitralnej 
stygmatyzacji znajdują też odzwierciedlenie we wspomnianych już, pozba-
wionych podstaw prawnych i mających funkcję dyscyplinującą wnioskach 
Parlamentu Europejskiego o wszczęcie procedury z artykułu 7 TUE przeciw-
ko Polsce i Węgrom.

Nie ma nic zaskakującego w tym, że dążące do globalizacji siły starają się 
zyskać wpływy w opisanych tu trybunałach: jednym z najnowszych wątków w 
tej sprawie jest powołanie do ETPC w październiku 2018 nowego sędziego z 
Albanii, Dariana Pavliego, który nie dysponuje wprawdzie żadnym doświad-
czeniem w orzekaniu, ale pracował jako pełnomocnik prawny albańskiego od-
działu Open Society Foundations George’a Sorosa oraz skończył studia w 
założonej przez niego budapeszteńskiej uczelni CEU.90

Oczywiście tego rodzaju uogólnienie w stosunku do światopoglądu sę-
dziów nie jest sprawiedliwe, ponieważ ich kandydatury wysuwane są przez 
państwa członkowskie Rady Europy, wybierani zaś są przez Zgromadzenie 
Parlamentarne RE, w związku z czym poszczególne kraje mają możliwość, 
by wprowadzić do składów orzekających na 9-letnią kadencję także sędziów 
wyznających konserwatywne wartości. Za takiego można uznać choćby re-
prezentanta Węgier, Pétera Paczolaiego.

W kontekście przestrzegania praw człowieka szczególne znaczenie ma 
relacja jednostka-wspólnota oraz związana z pojęciem wolności dychotomia 
wartości indywidualizmu i kolektywizmu. Jeśli dajemy pierwszeństwo pra-
wom jednostki, cierpią na tym często wspólnoty (por. np. nieuznawanie praw 

90 Jeden z ekspertów, biegłych w sprawach rozstrzyganych w Strasburgu wypowiedział się 
w tej kwestii na łamach francuskiego tygodnika Les Valeurs Actuelles w następujący spo-
sób: „Soros lubi inwestować w mniejszych krajach, bo może nimi łatwiej sterować, a pań-
stwa te mają taką samą ilość głosów przy wyborze sędziów co większe demokracje. Pro-
ściej jest wywierać na nie nacisk lub korumpować. Celem Sorosa jest to, by jak najwięcej 
wspieranych przez niego sędziów trafiało do międzynarodowych, europejskich instytucji. 
Wybrany teraz na 9-letnią kadencję Darian Pavli jest mu niewątpliwie wdzięczny i bę-
dzie służył jego interesom. George Soros w ciągu ostatnich 25 lat zainwestował w Albanii 
130 milionów euro, ma tam kilka swoich biur. Fundacja Open Society opłaca i kontroluje 
także inne organizacje i ich sieci, takie jak Human Rights Watch czy Amnesty Interna-
tional, by wymienić tylko te najbardziej znane”. http://www.valeursactuelles.com/com-
ment/680055
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zbiorowych w przypadku autochtonicznych mniejszości narodowych), interes 
pojedynczej osoby staje się absolutnym punktem odniesienia.

Europa Zachodnia i kraje rozwinięte po roku 1945 wybrały ten wła-
śnie kierunek, odchodząc od wartości wspólnotowych i w oparciu o system 
praw człowieka wypracowany w ramach ONZ, później także Rady Euro-
py i Wspólnoty Europejskiej, a ostatecznie UE. Zabezpieczane „do przesady” 
swobody, takie jak wolność prasy i wyrażania poglądów, równość i przeciw-
działanie dyskryminacji oraz wynikające z nich, w wielu przypadkach naru-
szające fundamenty i jedność europejskich społeczeństw poglądy stały się ak-
ceptowalne, podczas gdy tradycyjne wartości naszego kontynentu i dzieła jego 
mieszkańców, jak choćby religia, rodzina czy naród były naruszane i sprowa-
dzane do podrzędnej rangi.91

Właściwe rozumienie praw człowieka wyklucza możliwość jakiegokol-
wiek wychylenia w stronę jednej lub drugiej skrajności, co oznacza, że ani 
jednostka, ani wspólnota nie może posiadać żadnego prawa na wyłączność. 
Społeczeństwo i wspólnota mają pomagać jednostce w samorealizacji, rów-
nocześnie jednak jednostka zobowiązana jest do działania na rzecz dobra 
wspólnego, ponieważ istnienie człowieka jedynie przy zachowaniu tak poję-
tej równowagi może przetrwać i mieć swój sens. W tej logice mieści się tak-
że następujące, formułowane z punktu widzenia jednostki i zbiorowości uję-
cie jednego z najważniejszych praw człowieka, czyli wolności: przynależy ona 
wszystkim ludziom żyjącym w dowolnym miejscu naszej planety, prawo to 
jednak wiąże się także z obowiązkiem przestrzegania zasady, wedle której 
„moja wolność jest nieograniczona o tyle, o ile nie zagraża ona wolności dru-
giego człowieka ani wspólnocie”.

Historia uczy nas, że nie należy nigdy forsować jednego tylko systemu 
wartości, ponieważ odbywa się to kosztem jakości życia wspólnoty, społeczeń-
stwa czy choćby pojedynczego człowieka. Obecna sytuacja w Europie dowo-
dzi, że światopogląd liberalny, narzucany siłą pod pretekstem ochrony praw 
człowieka, może prowadzić do wynaturzeń i stać u początku destrukcyjnych 
procesów.

Jörg Haider, zmarły tragicznie austriacki polityk, patriota i niegdysiejszy li-
der Partii Wolności w przenikliwy sposób zwrócił uwagę na to, że „dzisiejszy 
liberalizm jest chwiejny, skłonny do bezideowych kompromisów i cyniczny. Nie 
ocenia on ludzkich czynów wedle określonego systemu wartości, które winny 

91 Richárd Kispál, Az emberi jogok és érvényesülésük dilemmái, in: https://barankovics.
hu/cikk/idoszeru/az-emberi-jogok-es-ervenyesulesuk-dilemmai
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stanowić podstawę społecznej czy państwowej etyki, ale „w postępowy sposób” 
dostosowuje wartości do czynów… Dzisiejszy realny liberalizm dobrze sobie 
radzi w oderwaniu od historii, natury i ludzi. I nie ma żadnego wyobrażenia na 
temat tego, jak powinien wyglądać przyszły świat. Zniszczył stare fundamenty 
społeczeństwa, ale te, które powstały w ich miejsce okazały się bezużyteczne. 
Tam, gdzie zatraciła się przeszłość i przyszłość, tam powstaje przygnębiająca 
pustka. Wszystko to, rzecz jasna, nie ma żadnego związku z ideą wolności.”92

Nie trudno się domyślić, że nicość, o której pisze Haider pozostawia prze-
strzeń do stworzenia w Europie nowego, otwartego, pozbawionego przeszło-
ści i tradycji, indywidualistycznego społeczeństwa, które będzie doskonale pa-
sować do długoletniej, żarliwie wyznawanej i wprowadzanej w życie koncepcji 
graczy drugiego planu, pretendentów do przejęcia kontroli nad światem, chcą-
cych oprzeć globalny porządek na oszustwie i wyzysku sprowadzonych do 
roli konsumentów, posłusznych władzy pieniądza, zuniformizowanych, wie-
lonarodowościowych masach pozbawionych poczucia własnej tożsamości.

W tym właśnie celu supranacjonalizm, dążący do rozmycia istoty suwe-
renności i opartej na niej idei zachowania własnej tożsamości europejskich na-
rodów, przełamuje w opisany wcześniej sposób granice fizyczne i aksjologicz-
ne, których zasadność kwestionowana jest w tym samym czasie przez czynnik 
wewnętrzny – wymierzony przeciwko poczuciu narodowej odrębności multi-
kulturalizm. Ideologia supranacjonalistyczna wyposaża ponadpaństwowe in-
stytucje w narzędzia, dzięki którym mogą one odgórnie rewidować działania 
państw narodowych, służące obronie terytoriów i własnej substancji.

Multikulturalizm narusza bowiem regułę kompetencji terytorialnych, 
podważając zasadność istnienia granic i osłabiając poczucie zbiorowej tożsa-
mości wśród żyjących w obrębie jednego narodu93. Samuel P. Huntington ujął 
ten problem następująco: „multikulturalizm, jest w istocie antyeuropejską for-
mą cywilizacyjną.”94

Roger Scruton używa określenia „oikofobia” w odniesieniu do chorobliwej 
ideologii, której podstawę stanowi odrzucenie dziedzictwa narodowego i oj-
czyzny95. (Za adekwatny termin może też posłużyć słowo „patriofobia”, które-
go będziemy w tej pracy używać zamiennie.) Stwierdza też jasno, że „europej-
skie parlamenty i biurokracje niczym magnes przyciągają do siebie oikofobów, 

92 Jörg Haider, A szabadság, ahogy én gondolom, Magyar Ház, 2009, ss. 28-29.
93 Thierry Baudet, A határok jelentősége, Századvég Kiadó, 2015, ss. 35-36.
94 Samuel P. Huntington, Kim jesteśmy? Wyzwania dla amerykańskiej tożsamości narodo-

wej, Znak, 2007.
95 Roger Scruton, A nemzetek szükségességéről, Helikon, 2005, s. 206.
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którzy poprzez sprawowaną przez siebie władzę dążą przede wszystkim do 
tego, aby zhańbić i unicestwić wartości narodowe”. Słusznie wskazuje także 
na to, że właśnie oni są odpowiedzialni za ataki wymierzone przeciwko krajo-
wym konstytucjom, uruchomienie procesu wspomaganej finansowo migracji 
oraz podważanie tradycyjnego europejskiego modelu życia i jego instytucjom.

Oikofob odrzuca wierność własnemu narodowi, swoje cele i światopogląd 
formułuje zaś w opozycji do niego, popierając przy tym ponadnarodowe in-
stytucje przeciwko rodzimym rządom i przyjmując nadrzędność prawa sta-
nowionego odgórnie przez EU czy ONZ96. Jeśli przyjrzymy się działalno-
ści obecnych przywódców UE, przy największym nawet wysiłku umysłu nie 
znajdziemy wśród nich nikogo, kto nie wpisywałby się w powyższą definicję.

Dobitny przykład takiej postawy dał niedawno Jean-Claude Juncker, szef 
Komisji Europejskiej, biorąc udział w odsłonięciu pomnika Karola Marksa, 
głównego ideologa komunizmu, koncepcji, która miała na celu zniesienie róż-
nic między narodami, jej realna praktyka zaś przyniosła w Europie i innych 
częściach świata tragiczne konsekwencje dla ludzi, filozofii i gospodarki. Junc-
ker powiedział, że Marks nie jest odpowiedzialny za te zbrodnie, albowiem 
„występował w obronie równego traktowania wszystkich, nie zaś całkowitego 
egalitaryzmu.”97 W Europie Środkowo-Wschodniej słowa te są wystarczają-
cym argumentem, by uznać, że rozumienie demokracji przez obecnych przy-
wódców UE jest nie do utrzymania.

W myśl przyjętej w 2001 roku w Brukseli przez państwa członkowskie 
Unii Deklaracji z Laeken na temat przyszłości Europy „granice EU wyznaczo-
ne są wyłącznie przez demokrację i prawa człowieka”. Znany francuski pisarz, 
Pascal Bruckner celnie kwituje to stwierdzeniem, że Europa marzy o roz-
ciągniętym na cały świat, kosmopolitycznym porządku, w którym ona sama 
pełniłaby rolę matczynego łona. W tej właśnie deklaracji zawarto odwiecz-
ne pragnienie federalistów, by powołać do życia wzorowane na Konwencie 
Narodowym z czasów rewolucji francuskiej ciało, mające na celu stworzenie 
Traktatu Ustanawiającego Konstytucję dla Europy. W tym kontekście należy 
wspomnieć, że dążeniom tym położyły kres referenda z 2005 roku we Francji 
i Holandii, które były przykładem obywatelskiego oporu w obronie europej-
skich wartości. Inna rzecz, że w późniejszym Traktacie z Lizbony, z wyłącze-
niem pewnych rozwiązań kompromisowych (np. nie ustanowiono urzędu mi-
nistra spraw zagranicznych EU, europejskiego ustawodawstwa, nie zrównano 

96 Tamże, s. 207.
97 Juncker, Marx nem felelős a követőinek rémtetteiért, 4 maja 2018. https://24.hu/kul-

fold/2018/05/04/jean-claude-juncker-karl-marx/
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symboli UE z symbolami państwowymi) utrwalono jednak supranacjonalne 
tendencje traktatu konstytucyjnego.

Proces nazywany integracją europejską, zorientowany obecnie w jedno-
znaczny sposób na globalistyczną politykę likwidacji narodów, zawierał w so-
bie pewien dalekosiężny i niszczycielski zamysł, polegający na zakotwiczonej 
normatywnie zamianie tradycyjnych europejskich wartości na istotne skądi-
nąd kategorie, wywodzące się ze słownika pojęć liberalnej demokracji, których 
cel i forma zostały jednak wypaczone i zmanipulowane. Mowa tu o katego-
riach ludzkiej godności, wolności, demokracji i praworządności. Wedle unij-
nych traktatów to właśnie te wartości stanowią fundament Unii Europejskiej.

W tym kontekście głucho wybrzmiewają słowa preambuły Karty Praw 
Podstawowych Unii Europejskiej, mówiące, że „Unia przyczynia się do ochrony 
i rozwoju tych wspólnych wartości, szanując przy tym różnorodność kultur i 
tradycji narodów Europy, jak również tożsamość narodową państw członkow-
skich i ich organizację władz publicznych na poziomach: krajowym, regional-
nym i lokalnym.” Coraz częściej widzimy, że dawne europejskie wartości, kultu-
rę, tradycje i tożsamość narodową składa się dziś na ołtarzu nowych „ideałów”.

W pierwotnych traktatach Wspólnot Europejskich nie znajdziemy żad-
nego odwołania do praw człowieka czy ich ochrony. Ponieważ jednak w spra-
wach przedkładanych do rozpatrzenia Trybunałowi Europejskiemu (nosił 
taką nazwę do 1 grudnia 2009 roku, kiedy to przemianowano go na Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, TSUE) zaczęły pojawiać się doniesienia 
o rzekomych przypadkach łamania praw człowieka na terytoriach podległych 
unijnej jurysdykcji, TE przyjął nowe podejście w kwestii obrony jednostki, włą-
czając przy tym do kategorii tzw. „zasad ogólnych” także wspomniane prawa.

Zdaniem TSUE te uniwersalne reguły powinny odzwierciedlać zawar-
te w konstytucjach narodowych, konwencjach, zwłaszcza zaś w Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka treści związane z obroną praw jed-
nostki. Trybunał oświadczył, że będzie się troszczyć o adekwatność unijnego 
prawa i zasad ogólnych. 1 grudnia 2009 roku wszedł w życie Traktat z Li-
zbony, który zmienił status Karty Praw Podstawowych, nadając jej moc obo-
wiązującą. W rezultacie unijne instytucje (oraz państwa członkowskie UE) 
muszą kierować się przepisami Karty „w takim zakresie, w jakim stosują one 
prawo Unii” (artykuł 51 Karty).

Należy zauważyć, że treść unijnych wartości i jej specyficznych cech (w 
kontekście wspólnotowego prawa szczególne miejsce zajmują tu pojęcia ludz-
kiej godności, równouprawnienia, poszanowania praw człowieka, jak również 
pluralizm, zakaz dyskryminacji, tolerancja, solidarność, równość, w tym także 
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ta między mężczyznami i kobietami) nie odnosi się do obiektywnej prawdy, 
ale zależy od różnych, uwarunkowanych sytuacją interpretacji wymienionych 
terminów i jako taka może służyć za podstawę do wzajemnie sprzecznych 
(politycznych) argumentacji.98

András Pünkösty celnie wskazuje na fakt, że wykładnia praw podstawo-
wych, zwłaszcza w przypadku, gdy formułują się wokół nich konkurencyjne 
względem siebie interesy, jest uwarunkowana założeniami natury filozoficznej.

W dzisiejszej Europie, przy rozstrzyganiu poszczególnych, granicznych 
dylematów interpretacyjnych, za uprawnione uważane są wyłącznie takie 
przesłanki filozoficzne, które stoją na gruncie laickiego racjonalizmu, wypiera-
jąc przy tym wszelkie argumenty o podłożu religijnym.99 Słuszna jest też kon-
kluzja, wedle której „wzięcie pod uwagę wszystkich tych założeń skłania nas 
do stwierdzenia, że doktryna praw człowieka jest narzędziem w procesie in-
tegracji europejskiej, za pomocą którego ogół społeczeństwa próbuje znaleźć 
odpowiedzi na związane z ludzkim życiem, wynikające z sytuacji granicznych 
kwestie, za których rozwiązanie odpowiada nauka prawa, w szczególności zaś 
międzynarodowe organy sądownicze. Innymi słowy, najwyższą instancją w 
materii związanej z ostatecznymi sprawami człowieka stają się prawnicy”.100 
Wszystko to ma swoje nieuniknione konsekwencje, albowiem “składające się 
na unijne prawo podstawowe zasady oparte były na kulturze prawnej, etycz-
nej i religijnej, w ostatnim czasie jednak, zwłaszcza od roku 2004, zasadni-
cza treść tych koncepcji uległa tak wyraźnym zmianom, że wprowadzona w 
ich miejsce nowa jakość, ani w naturalny sposób, ani na zasadzie porozumie-
nia, nie mogła zastąpić istniejących pierwotnie wartości. W ten sposób kryzys 
sformułowanych i przyjętych przez Unię, klasycznych koncepcji jest stałym 
źródłem zagrożeń związanych z nadawaniem słabo zdefiniowanym pojęciom 
politycznej treści. W rezultacie podstawowe zasady, służące pierwotnie za-
pewnieniu stabilności Unii, mogą stać się łatwo narzędziem realizacji wciąż 
nowych, politycznych dążeń, inicjatyw i kierunków, czego zresztą państwa 
członkowskie mogły doświadczyć już wielokrotnie w przeszłości.”101

Tego rodzaju monopol interpretacyjny, przybrany w szaty praworząd-
ności, staje się narzędziem ataków politycznych przeciwko państwom, które 

98 András Pünkösty, Az Európai Uniós jog etikai vonatkozásai - kritikai elemzés, különös tekin-
tettel az Egyház társadalmi tanítására - doktori értekezés tézisei, s.10. (https://jak.ppke.hu/
uploads/articles/12332/file/Punkosty_A_tezismv.pdf )

99 Pünkösty, s. 11.
100 Pünkösty, s. 12.
101 Pünkösty, s. 13.
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nie chcą poddać się procesowi niszczenia narodowej tożsamości i suweren-
ności oraz podważania tradycyjnych europejskich wartości, o czym pisałem 
już wcześniej.

Doprowadzona do przesady wykładnia zakazu dyskryminacji przenika 
wspomnianym już sposobem orzecznictwo europejskich sądów i prawodaw-
stwo UE i ONZ w kwestiach związanych z prawami człowieka.

Holenderski prawnik i historyk Thierry Baudet słusznie zwraca uwagę102, 
że na pierwszy rzut oka może nam się wydawać, ze chodzi o podstawowy, 
istotny aspekt, ale z drugiej strony w ten sposób można zakwestionować pry-
mat jakiejkolwiek spośród tradycyjnych europejskich wartości i zrównać ze 
sobą obce nam kulturowo, groźne tendencje z wspólnymi, duchowymi korze-
niami Europy, wykluczając przy tym możliwość obrony tych ostatnich w kon-
frontacji z niebezpiecznymi zwyczajami, praktykami i modelami społecznymi.

Nie bez powodu zamieszczono na stronie UE przywodzące na myśl czasy 
socjalizmu i przesiąknięte rewolucyjnym podejściem do prawa stwierdzenie, 
wedle którego „choć wciąż zauważalne są pewne nierówności, UE poczyniła 
w tym względzie znaczne postępy.”103

Zaznacza się tu również, w celu wyeliminowania dwuznaczności, że „war-
tości UE są wspólne dla społeczeństw państw członkowskich, w których naj-
ważniejsze są: włączenie społeczne, tolerancja, sprawiedliwość, solidarność i 
niedyskryminacja”.

Brzmi wspaniale. W roku 2012 UE otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla 
za przyczynienie się do procesu pokoju, pojednania, demokracji i praw czło-
wieka w Europie. No comment…

Ale czy naprawdę tego chcieli kiedyś ojcowie założyciele, i – co nie mniej 
ważne – narody, marzący o współpracy europejskich wspólnot w określonych 
ramach organizacyjnych?

Nazywany jednym z ojców integracji europejskiej Robert Schuman wy-
obrażał sobie taką ponadnarodową strukturę, która nie znosi granic etnicz-
nych i politycznych, nie unicestwia narodowej suwerenności, ale bez wyrze-
kania się historycznego dziedzictwa stwarza model sojuszniczej współpracy i 
solidarności pomiędzy równoprawnymi i posiadającymi takie same obowiązki 
państwami.

102 Thierry Baudet, A határok jelentősége, Századvég Kiadó, 2015, s. 190.
103 Cele i wartości Unii Europejskiej – strona UE (https://europa.eu/european-union/abo-

ut-eu/eu-in-brief_pl)
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Były francuski premier, skądinąd głęboko wierzący katolik, myślał o swo-
im projekcie jako swego rodzaju zabezpieczeniu przed wojną, współpracy 
opartej na równowadze, a równocześnie historycznej konieczności.

Święty Jan Paweł II wspominał w 2003 roku, że „do zjednoczenia euro-
pejskiego kontynentu w największej mierze przyczynili się ludzie przeniknięci 
głęboko wiarą chrześcijańską: Adenauer, De Gasperi i Schuman. Czy może-
my zbagatelizować fakt, że w 1951 roku, przed rozpoczęciem trudnych nego-
cjacji, politycy ci spotkali się w jednym z nadreńskich benedyktyńskich klasz-
torów, by wspólnie rozmyślać i modlić się?”.

A jednak ogłoszony ojcem Europy Francuz Jean Monnet już w 1952 roku 
stwierdził jednoznacznie, iż „ujednolicenie funkcji gospodarczych zmusi naro-
dy, aby włączyły swoją suwerenność w obręb jednego, europejskiego państwa”, 
następnie zaś do samego końca starał się przeforsować model federalistyczny 
wspólnoty, kładąc przy tym, rzecz jasna, nacisk na obronę francuskich intere-
sów narodowych.

Myśl ta jednak nie była jego autorstwa: Richard Coudenhove-Kalergi 
sformułował doktrynę znaną dziś jako plan Kalergiego-Sorosa. W książce 
“Praktischer Idealismus”104 pisze on, że Europa przyszłości nie będzie nale-
żała do jej rdzennych narodów, ale do swojego rodzaju podczłowieka, który 
będzie tworem powstałym w efekcie narzuconego mu mieszania się ras. Zda-
niem autora narody Europy należy skrzyżować z żółtoskórymi ludami rasy 
mongolskiej oraz kolorową ludnością trzeciego świata, aby stworzyć pozba-
wioną tożsamości, przynależności etnicznej i korzeni, wielonarodowościową 
masę, łatwo podatną przyszłym elitom władzy.

Kalergi postulował w pierwszej kolejności pozbawienie europejskich na-
rodów prawa do samostanowienia, następnie zaś ich eksterminację przez 
przybywających masowo imigrantów i ruchy separatystyczne. W celu bezpro-
blemowego poddania Europy nowym rządom Kalergi nawoływał do stwo-
rzenia nowego, homogenicznego, choć powstałego z różnych ras (czarnej, 
azjatyckiej i białej) ludu. Jego zdaniem człowiek przyszłości będzie narodo-
wościowym amalgamatem, współczesne grupy etniczne i klasy społeczne zaś 
powoli, ale nieuchronnie zanikną z powodu zawężania się kategorii przestrze-
ni i czasu oraz całkowitej eliminacji przesądów.

104 Richard Koudenhove-Calergi, Praktischer Idealismus, Pan-Europa-Verlag, 1925
https://underinformation.files.wordpress.com/2010/02/praktischeridealismus.pdf
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Węgierski prawnik i publicysta János Drábik słusznie zwraca uwagę na to, 
że w dzisiejszych czasach „fundament ideologiczny Unii Europejskiej tworzą 
koncepcje Kalergiego.

Wszystkie przepisy prawa tworzone w ramach procesu integracji euro-
pejskiej przyczyniają się do ciągłego mieszania ras afrykańskich i azjatyckich 
z Europejczykami, czego efektem będzie zanik tożsamości rdzennej ludności 
naszego kontynentu i zuniformizowanie białych ludzi w jedną, konsystentną 
masę mulatów. Celem tej polityki jest uwolnienie się elity finansowej od ba-
lastu dawnych narodów, które dysponują silnym poczuciem tożsamości oraz 
systemem norm i wartości zakorzenionych głęboko w tradycji.”105

W tym świetle wydaje się coraz bardziej oczywiste, że instytucje i orga-
ny decyzyjne UE, pomimo faktycznie niepokojącej sytuacji demograficznej 
kontynentu, problemów gospodarczych, wysokiego bezrobocia, rosnącego 
ubóstwa, zadłużenia w sektorze prywatnym i publicznym oraz coraz więk-
szych różnic w poziomie życia i rozwoju pomiędzy centrum i peryferiami, nie 
starają się pracować nad profesjonalnymi rozwiązaniami, opartymi mądrych 
projektach i programach oraz współpracy z państwami narodowymi czy też 
nad wspieraniem bezpieczeństwa obywateli i narodów Europy, ich dobrobytu 
i swobód, ale za pomocą opisanych powyżej oikofobicznych/patriofobicznych 
metod próbują odebrać państwom resztki potencjału obronnego i równocze-
śnie z całą mocą wcielają w życie niepoparty żadną sensowną argumentacją 
program migracyjny oraz kolonialną ekspansję wielkich graczy finansowych.

W efekcie liberalizacji zasad przepływu kapitału, globalna władza pienią-
dza wywiera coraz większy wpływ na narodowe polityki gospodarcze. De-
regulacja systemu finansowego spowodowała utratę kontroli nad przemiesz-
czaniem się kapitału oraz brak możliwości interwencji państwa w sprawy 
finansowe i rynek. Liberalizacja w tym względzie w ogromnej mierze przyczy-
niła się do zinstytucjonalizowania światowej gospodarki i drastycznie zwięk-
szyła zależność ekonomik narodowych od procesów kapitałowych.

Jedna z czołowych ideolożek globalnego projektu denacjonalizacji, Ame-
rykanka Saskia Sassen uważa, że światowy rynek kapitałowy osiągnął już taki 
stopień koncentracji, dzięki któremu może wpływać na politykę gospodarczą 
rządów narodowych, a co za tym idzie także na ich zasadniczą linię politycz-
ną. Wykazała ona, że globalne rynki finansowe w ostatnich dziesięcioleciach 

105 János Drábik, Coudenhove-Kalergi terve kevert lakosságú Európára, 2015 in: https://
drabikjanosblog.wordpress.com/2015/07/21/coudenhove-kalergi-terve-kevert-lakossa-
gu-europara/
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zdobyły więcej uprawnień należących historycznie do rządów suwerennych 
państw aniżeli ktokolwiek inny przez nimi.106

János Drábik zauważa przy tym słusznie, że ta współczesna era ciemności 
nosi w sobie znamiona dekadencji, ponieważ cechuje ją kulturowa degrengo-
lada, moralna zapaść, niszczenie sprawiedliwości społecznej przez wąskie gro-
no elit finansowych oraz drastyczne osłabienie możliwości obrony i stawienia 
oporu przez obywateli. W coraz szybszym tempie przebiega proces niszcze-
nia tradycyjnych, wspólnotowych wartości, a skompromitowana globalna wła-
dza kapitału stara się przedstawiać własne interesy jako ponadczasowy system 
wartości. Potrzebny nam jest zatem ład, oparty na wartościach i wspólnocie, 
który pozwoli odebrać władzę finansowym elitom.107

Możemy stwierdzić, że UE, zamiast bronić tradycyjnych europejskich 
wspólnot narodowych i wartości wspiera dziś i tworzy skompromitowa-
ny model demokracji liberalnej, używając przy tym instrumentalnie pojęcia 
obrony praw człowieka, praworządności i demokracji, w istocie zaś podąża w 
jednym szeregu ze służącymi globalistycznym interesom, liberalnymi organi-
zacjami „obywatelskimi” i „obrońcami praw” oraz motywowanymi tym samym 
celem międzynarodowymi korporacjami i zaprzyjaźnionymi mediami. Czyni 
tak często, wykorzystując skomplikowane środki, oddziałujące na zdumiewa-
jąco wielkie grono odbiorców, funkcjonujące na zasadzie prostych rozwiązań, 
często zakotwiczonych w profesjonalnych ramach, opakowane w piękne for-
muły i kłamliwe, często trudne do zdemaskowania na pierwszy rzut oka za-
pewnienia o dobroczynnych zamiarach. W konfrontacji z nimi broniące naro-
dowych interesów i wartości państwa oraz organizacje obywatelskie pozostają 
bardzo często w tyle, choć – jak pokażę w rozdziale 3 – pojawiają się także w 
tym względzie krzepiące sygnały.

Na koniec chciałbym w tym kontekście przytoczyć kilka niedawnych 
przykładów z dziedziny ustawodawstwa, dowodzących tego, jak bardzo UE 
i ONZ przyczyniają się do niszczenia tradycyjnych europejskich wspólnot i 
wartości na polu polityki imigracyjnej i azylowej. (Kwestią „ulepszania prawa” 
przez ETPC zajmowałem się już wcześniej).

W prawodawstwie UE, pomimo istnienia sprowadzonej do marginalnej 
rangi inicjatywy obywatelskiej, dominujące kompetencje ustawodawcze po-
zostają w rękach Komisji Europejskiej, choć w systemie wspólnego podejmo-

106 Saskia Sassen, Globalization or denationalization?, in:Review of International Political 
Economy 10:1 February 2003: 1–22) http://transnationalism.uchicago.edu/De-Natio-
nalization.pdf

107 János Drábik, A sötét újkor, Gold Book, 2010, ss. 12-13.
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wania decyzji to Parlament Europejski, wybierany bezpośrednio na 5-letnią 
kadencję przez europejskich obywateli (przy znacząco niskiej, sięgającej śred-
nio 40-, na Węgrzech zaś w ostatnich wyborach 30-procentowej frekwencji) 
oraz reprezentująca rządy krajowe Rada UE mają ostatnie słowo w stosunko-
wo skomplikowanej procedurze decyzyjnej. Pouczający jest fakt, że po wpro-
wadzeniu w 2012 roku instytucji inicjatywy obywatelskiej, swoistego cudow-
nego środka w procesie legislacyjnym, jedynie 4 tego typu przedsięwzięcia 
doczekały się merytorycznej oceny ze strony Rady, przy czym np. inicjatywa 
związana z ochroną ludzkiego zarodka, pod którą podpisały się blisko dwa 
miliony Europejczyków została odrzucona przez Radę z uzasadnieniem, że 
„państwa członkowskie i Parlament Europejski w ostatnim czasie prowadziły 
rozmowy na temat rozwiązań związanych z tą kwestią i zadecydowały o pod-
jęciu stosownych kroków”. Rada doszła do wniosku, że właściwy jest obecnie 
funkcjonujący zakres pomocy, który stał się niedawno przedmiotem obrad 
Parlamentu Europejskiego i został przez niego przyjęty”.

PE może też korzystać z prawa do inicjatywy ustawodawczej wobec Rady, 
co w praktyce prowadzi często do sytuacji, gdy siły głównego nurtu, federaliści 
i liberałowie próbują testować za pomocą różnego rodzaju projektów poziom 
akceptacji dla służących ich interesom koncepcji, które są później przedkładane 
przez Radę w formie rozporządzeń lub projektów rezolucji.108 Przyjrzyjmy się 
kilku przykładom takich poczynań w kontekście polityki migracyjnej i azylowej:

W roku 2016 szwedzka liberalna deputowana Cecila Wikström przed-
stawiła PE projekt rezolucji w sprawie wjazdu i pobytu obywateli państw 
trzecich w celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, 
udziału w wolontariacie, programach wymiany młodzieży szkolnej lub pro-
jektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair, który został 
przyjęty większością głosów liberałów, socjalistów i sił umiarkowanych, mimo 
sprzeciwu eurosceptyków109.

108 Od wielu lat mam możliwość monitorowania i opiniowania tego typu projektów z urzę-
du, jako doradca niezależnej węgierskiej deputowanej do PE, Krisztiny Morvai, która od 
czasu swojego pierwszego wyboru do europarlamentu w 2009 roku pozostaje tu jedną z 
głównych rzeczniczek prezentowanych w niniejszej pracy europejskich wartości patrio-
tycznych i prawa do samoobrony.

109 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/801 z dnia 11 maja 2016 w spra-
wie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu prowadzenia badań na-
ukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, programach wymiany mło-
dzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charakterze au pair
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Projekt ten110 jest jedną z podstępnych metod nadania procedurze wpusz-
czania imigrantów do UE waloru instytucjonalnego, przez co wydaje się ona 
na pierwszy rzut oka oparta na zasadach humanitaryzmu (np. umożliwienie 
pracy w charakterze au pair), ale w istocie otwiera pole szerokiej imigracji, 
stwarzając dodatkowo niebezpieczeństwo opisanego w artykule 5 Karty Praw 
Podstawowych niewolnictwa seksualnego, ponieważ wspiera się w ten spo-
sób pośrednio proceder, gdy sprowadzane do Europy pod pretekstem pracy w 
charakterze opiekunki do dzieci kobiety (np. z Filipin) zmuszane są następnie 
do prostytucji. Również TSUE przyczynił się do zaistnienia takiej sytuacji, 
rozciągając obowiązywanie praw przynależnych wcześniej wyłącznie obywa-
telom Unii także na przybyszów z państw trzecich, których status prawny 
został w ten sposób niemalże zrównany z ludnością autochtoniczną. Za spra-
wą zinstytucjonalizowanej polityki pozytywnej dyskryminacji przeciętna sy-
tuacja bytowa imigrantów, którym zezwolono na pobyt w UE stała się lep-
sza pod względem socjalnym i z punktu widzenia ochrony prawnej aniżeli w 
przypadku obywateli wspólnoty, znajdujących się coraz częściej poza kręgiem 
zainteresowania i z ograniczonymi środkami do życia.

Projekt jest niekorzystny także dla państw peryferyjnych i dotkniętych 
kryzysem imigracyjnym krajów trzecich, służy bowiem wyłącznie interesom 
zdradzieckich europejskich elit gospodarczych i politycznych, pragnących za-
prowadzić nowy globalny porządek zgodnie ze swoją doktryną. Model ten 
jest równocześnie narzędziem nieuczciwego drenażu pracowników umysło-
wych z krajów trzecich: zamiast walczyć z zatrważająco wysokim wśród mło-
dych absolwentów uczelni bezrobociem (średnia unijna wynosi w tym wzglę-
dzie 20%, przy czym na południu kontynentu jest nawet dwa razy wyższa) 
poprzez tworzenie dla nich nowych miejsc pracy, realizuje się ukrytą pod 
pięknie brzmiącymi hasłami wspierania naukowców i wolontariuszy politykę 
stopniowej kolonizacji i zmian struktury etnicznej Europy.

W uzasadnieniu projektu możemy znaleźć zdania, które demaskują jego 
rzeczywiste zamierzenia:

110 Rezolucja ustawodawcza Parlamentu Europejskiego z dnia 11 maja 2016 roku dotycząca 
stanowiska Rady przyjętego w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia dyrektyw Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w 
celu prowadzenia badań naukowych, odbycia studiów, szkoleń, udziału w wolontariacie, 
wymiany młodzieży szkolnej lub projektach edukacyjnych oraz podjęcia pracy w charak-
terze au pair (P8_TA(2016)0216) http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?ty-
pe=TA&reference=P8-TA-2016-0216&language=HU&ring=A8-2016-0166
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“W kontekście strategii „Europa 2020” oraz konieczności zapewnienia in-
teligentnego i zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społeczne-
mu, kapitał ludzki stanowi jeden z kluczowych zasobów Europy. Imigracja 
spoza UE jest jednym ze źródeł napływu wysoko wykwalifikowanych osób, 
rośnie zwłaszcza zapotrzebowanie na studentów i naukowców z państw trze-
cich. Studenci i naukowcy z państw trzecich mogą stać się częścią puli wysoko 
wykwalifikowanych potencjalnych pracowników i kapitału ludzkiego, których 
UE potrzebuje, aby sprostać wyżej wymienionym wyzwaniom.”

“Globalizacja wymaga zacieśnienia stosunków między przedsiębiorstwa-
mi UE a rynkami zagranicznymi, natomiast przemieszczanie się stażystów i 
pracowników au pair przyczynia się do rozwoju kapitału ludzkiego, przynosi 
wzajemne korzyści migrantom, ich krajom pochodzenia i krajom przyjmują-
cym oraz umożliwia wzajemne poznawanie się różnych kultur. Z uwagi na 
fakt, że nie stworzono dotychczas jasnych ram prawnych, istnieje jednak ry-
zyko wykorzystywania, na które szczególnie narażeni są stażyści i pracownicy 
au pair, oraz towarzyszące mu ryzyko nieuczciwej konkurencji.”

Ostatnie sformułowanie ma ewidentnie faryzejską naturę, albowiem tego 
rodzaju pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, służące in-
teresom międzynarodowych korporacji oraz „elit” narzucających Europie et-
niczną różnorodność prowadzi bez wątpienia do wyzysku i zarazem narusza 
zasadę uczciwej konkurencji; nawet jeśli na pozór stara się tym zagrożeniom 
zapobiegać, w istocie otwiera im drogę, przyczyniając się do obniżenia stan-
dardu życia wspólnot rodowitych Europejczyków w efekcie wysokiej stopy 
bezrobocia i coraz większego napływu imigrantów. Projekt ten „z brawurą” 
wspiera wymierzone przeciwko Europie plany i podkopuje grunt pod nogami 
wspólnot narodowych kontynentu.

Symptomatyczna wydaje się w tym kontekście inna propozycja PE, któ-
ra jeszcze wyraźniej służy realizacji polityki imigracyjnej. Z inicjatywy jednej 
z deputowanych angielskiej Partii Pracy, Mary Honeyball, przyjęto w parla-
mencie rezolucję ustawodawczą111, w której pod sprytnym pretekstem obawy 
o los kobiet ofiar przemocy przedłożono projekt rozszerzenia praw azylanc-
kich w krajach UE, wedle którego „formy przemocy i dyskryminacji na tle płci, 
w tym – lecz nie tylko – gwałt i przemoc seksualna, okaleczenie żeńskich na-
rządów płciowych, wymuszone małżeństwa, przemoc domowa oraz dyskry-

111 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 marca 2016 w sprawie sytuacji uchodźczyń 
i kobiet ubiegających się o azyl w UE (P8_TA(2016)0073) http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8=-TA2016-0073-&language=HU&ring-
A8-2016-0024
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minacja ze względu na płeć sankcjonowana przez państwo stanowią przejawy 
prześladowania”.

Oznacza to w istocie, że przeważająca część kobiet i homoseksualistów ży-
jących w muzułmańskim świecie może wnioskować o status uchodźcy w do-
wolnym kraju członkowskim UE, powołując się przy tym na groźbę prześlado-
wań. Obserwujemy przy tym udokumentowane i niepokojące zjawisko: wiele 
spośród tych kobiet, przebywających na terenie Europy, także tutaj doświad-
cza bezprawia i przemocy ze strony swoich rodzin z powodu obowiązującego 
równolegle islamskiego prawa zwyczajowego, a poszczególne państwa europej-
skie, przytłoczone ogromną ilością imigrantów, nie są w stanie wyegzekwować 
przestrzegania swojego „oświeconego”, demokratycznego i mającego w założe-
niu chronić przed takimi przypadkami porządku. Nie potrafią zresztą zapewnić 
bezpieczeństwa także swoim własnym obywatelom, czego dowodzą coraz licz-
niejsze akty przemocy seksualnej wobec europejskich kobiet przez przybyszów, 
których przeważającą większość stanowią młodzi mężczyźni.

Wspomniany projekt zawiera również inne perełki, od których jeży się 
włos na głowie, PE wzywa np. do „podjęcia niezbędnych kroków w celu do-
pilnowania, aby podejście to było zgodne z zasadą non-refoulement oraz aby 
prawa kobiet, dzieci i innych grup wymagających szczególnej troski nie były 
naruszane; wzywa do stosowania zróżnicowania ze względu na płeć; podkre-
śla, że należy unikać pośpiesznych decyzji, nieuwzględniających w wystarcza-
jącym stopniu zagrożeń, w tym również zagrożenia śmiercią, na które narażo-
ne są kobiety będące ofiarami przemocy uwarunkowanej płcią w przypadku 
odrzucenia wniosku i przymusowego powrotu do swojego kraju.”

Wszystko to połączone zostało z opartym na pokrętnej logice rozsze-
rzeniem prawa do łączenia rodzin, w którym to kontekście autorzy projektu 
podkreślają, iż „procedury łączenia rodzin powinny przewidywać indywidual-
ne prawa dla kobiet i dziewcząt dołączających do swoich rodzin w UE, w celu 
uniezależnienia ich dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji czy pracy od po-
tencjalnie nacechowanego nadużyciami związku z męskim członkiem rodziny.”

Należy w końcu wspomnieć, bez wdawania się w szczegóły, o najnow-
szym, szczególnie niebezpiecznym pomyśle, związanym z osiedlaniem imi-
grantów, wedle którego państwa opierające się narzuconym z góry kwotom, 
zostaną pozbawione unijnych dotacji. Kolejnym planem jest przekazanie 
kwestii uchodźców, polityki azylowej i ochrony zewnętrznych granic wspól-
noty do całkowitych kompetencji UE, zarówno pod względem podejmowa-
nia decyzji, jak i ich wcielania w życie. Ma to w oczywisty sposób na celu 
złamanie niepokornych, opowiadających się za suwerennością państw człon-
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kowskich. Nie może dziwić, że planowana jest też „reforma” systemu wiz 
humanitarnych, rozszerzająca możliwości osiedlania się na terytorium UE. 
Kompetentna w tej materii komisja (LIBE) już 10 października 2018 przy-
jęła jej projekt112. Widać jasno, że procedurę wydawania tzw. wiz humanitar-
nych zamierza się w istocie wykorzystać do tego, by przyznać prawa pobytu 
w UE imigrantom ekonomicznym, którzy nie mają uzasadnionych powodów, 
by starać się o status uchodźcy. W przypadku przyjęcia projektu stracą sens 
wszystkie starania o zapewnienie bezpieczeństwa granic, ponieważ osoby po-
dające się za uchodźców czy prześladowanych z powodu płci będą bez prze-
szkód wpuszczani na teren UE na podstawie tego typu wizy. Przebija się w 
tym wszystkim wiecznie powracająca, fałszywa retoryka: zamiast walki z pro-
cederem handlu ludźmi i skutecznej obrony granic proponuje nam się jako 
rozwiązanie prawne usankcjonowanie nielegalnej imigracji. Podobna „refor-
ma” jest też przygotowywana w związku z działalnością Agencji Unii Europej-
skiej ds. Azylu, której planuje się nadać szersze kompetencje.

Dający się zaobserwować w ostatnim czasie widoczny pośpiech, towarzy-
szący przyjmowaniu omówionych tu projektów można wytłumaczyć próbą 
zamknięcia przez siły głównego nurtu całej procedury przed mającymi się od-
być w maju przyszłego roku wyborami do PE oraz chęcią postawienia przed 
faktem dokonanym przedstawicieli nowych sił patriotycznych, których sukces 
wyborczy jest bardzo prawdopodobny.

W tym kontekście należy przypomnieć, że PE, na podstawie wspólne-
go wniosku pięciu ugrupowań politycznych, 18 kwietnia 2018 roku przyjął 
stanowisko113, w którym jednoznacznie popiera starania i inicjatywy ustawo-
dawcze ONZ i UE na rzecz umożliwienia masowej imigracji, zwłaszcza zaś 
powstałe pod patronatem ONZ – przy sprzeciwie Australii, Węgier i USA 
– dotyczące uchodźców, globalne porozumienie o „bezpiecznej, uporządko-
wanej i legalnej migracji”, który to dokument ma być podpisany w grudniu 
2018 roku. Jednym z podstawowych i zarazem nieakceptowalnych elementów 

112 Projekt sprawozdania Komisji LIBE PE zawierający zalecenia dla Komisji w spra-
wie wiz humanitarnych (2017/2270(INL) http://www.europarl.europa.eu/me-
etdocs/2014_2019/plmrep/COMMITTEES/LIBE/PR/2018/10-10/1156916PL.
pdf

113 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie postępów w 
zakresie globalnych porozumień ONZ w sprawie bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej 
migracji oraz w sprawie uchodźców (P8_TA(2018)0118) http://www.europarl.europa.
eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P8=-TA2018-0118-&language=HU&ring-
B8-2018-0184
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powstałego w ONZ Światowego Paktu ws. Migracji114 jest koncepcja nadania 
migracji waloru podstawowego prawa człowieka i przeniesienie kwestii zwią-
zanych z przekraczaniem granic ze sfery bezpieczeństwa do kategorii praw 
człowieka. Wszystko to zostało poparte przez PE zaskakującą argumenta-
cją, wedle której migracja jest aktywizującą strategią adaptacyjną i sposobem 
walki z ubóstwem, sprzyjającym integracji i trwałemu rozwojowi, albowiem 
„zaplanowane i prawidłowo zarządzane polityki migracyjne mogą przyczynić 
się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzrostu sprzyjającego włącze-
niu społecznemu, a także do zmniejszenia nierówności w obrębie państw i 
między nimi”.

3. Obrona wartości europejskich i tożsamości narodowej 
za pomocą państwowych regulacji prawnych

3.1 Kraje podążające drogą autodestrukcji
Do niedawna mogliśmy obserwować w niektórych częściach Europy 

(przeważnie na jej północnym zachodzie oraz południu), że pod wpływem 
opisanych w rozdziale 2 czynników i zagrożeń znacznemu osłabieniu uległy 
tam instynkty obronne, co sprawiło, że zmalała też zdolność do stawiania opo-
ru w konfrontacji z tworzącymi równoległe struktury społeczne, osiedlonymi 
już imigrantami z Afryki i Azji, jak również z tymi, którzy dopiero czekają 
na prawo do pobytu. W czasie gdy dominujący na kontynencie, dekadencki 
trend podnosi względem europejskich narodów postulat udzielania pomocy 
humanitarnej i równoczesne zrzeczenie się prawa do samoobrony, energiczni 
i niezachwiani w swoich religijnych i patriotycznych przekonaniach przybysze 
z bezlitosną konsekwencją wcielają w życie program ekspansji, wykorzystując 
do tego słabość dobrze sytuowanych państw oraz fakt, że pod względem de-
mograficznym przerastają Europejczyków o głowę. Na szczęście podejmowa-
ne są już środki oporu, o których będzie mowa w podrozdziale 3.2, poświę-
conym zdolnym do obrony modelom państwa oraz w rozdziale 4 na temat 
prawnych i społecznych narzędzi ochrony.

Węgierski prawnik i politolog Béla Pokol niezwykle przenikliwie anali-
zuje podstawowy i palący problem egzystencjalny Europy, jakim jest kryzys 
demograficzny, wskazując przy tym na fakt, że spadek liczby mieszkańców to 

114 UN Global Compact for safe, orderly and regular migration (final draft,11 July 2018)
https://www.un.org/pga/72/wp-content/uploads/sites/51/2018/07/migration.pdf
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zmartwienie dla całego kontynentu. Podczas gdy we wschodniej części Unii 
sytuacja ta nabiera niepokojących rozmiarów za sprawą kwestii romskiej i 
wchłaniania przez rynki państw zachodnich UE najlepiej wykwalifikowanych 
pracowników, w bogatszych krajach Zachodu znaczenie problemu urasta do 
rangi kardynalnej z powodu coraz większej liczby przyjmowanych muzuł-
mańskich imigrantów i kłopotów z ich integracją.115

W porównaniu z notowanym obecnie wśród Europejczyków współczyn-
nikiem dzietności (znaczniej niższym niż średnia 2,1, konieczna do utrzyma-
nia właściwego przyrostu naturalnego), wśród muzułmańskich imigrantów 
współczynnik ten jest wyższy i waha się w granicach 3-5, z czego jasno wyni-
ka spodziewany w przyszłości regres tradycyjnych, przeważających obecnie na 
naszym kontynencie społeczeństw do pozycji mniejszości oraz ich dezintegra-
cji. Tendencja ta może ulec zmianie, jeśli fala przybyszów zostanie zatrzyma-
na, fikcyjni i przybyli z powodów ekonomicznych imigranci będą wydalani z 
Unii, liczba dzieci u rdzennych mieszkańców kontynentu w sposób znaczący 
wzrośnie, a cały porządek gospodarczo-polityczny oprze się na europejskich 
wartościach i obronie jednostki.

Béla Pokol zwraca też uwagę, że używana obecnie w Europie metoda się-
gania po oręże w postaci mniejszości przeżywała wcześniej swój rozwój w 
USA, gdzie konfrontowano ze sobą czarno- i białoskórą ludność, a potem, w 
latach 60. znalazła swoich kontynuatorów wśród „rewolucjonistów” z ruchów 
obywatelskich. Zakres ten został następnie rozszerzony z pomocą nowej, po-
litycznej bazy instytucjonalnej (politycy finansowani przez fundacje należą-
ce do bankierów, kręgi opiniotwórcze, różnego rodzaju aktywiści, organizacje 
praw człowieka i prasa) także na mniejszości: homoseksualistów, feminist-
ki, imigrantów, w efekcie czego „stanowiąca większość masa społeczna została 
rozdrobniona w szereg skonfliktowanych ze sobą, mniejszych grup.116

W organach UE, szczególnie w Parlamencie Europejskim (PE) także dziś 
powszechne są tendencje do demonizowania uczuć patriotycznych i poczucia 
narodowej suwerenności państw członkowskich i określania ich jako niebez-
pieczne, niepożądane i przestarzałe pojęcia (patriofobia). Klaus Hänsch, były 
niemiecki przewodniczący PE (1994-1997) uważa, iż „nie możemy już nigdy 
przyznać jakiemukolwiek państwu takiej suwerenności, aby mogło samo wy-
bierać między dobrobytem i nędzą, wojną i pokojem”.

115 Béla Pokol, Európa végnapjai- a demográfiai összeroppanás következményei, Kairosz, 
2011, s. 9.

116 Béla Pokol, tamże ss. 190-191.
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Inny niemiecki socjaldemokrata i były przewodniczący PE w latach 2012-
2017, Martin Schulz, który odniósł porażkę także w krajowej polityce, użył nie-
dawno znacznie mocniejszych słów: „Jeśli kwestionujemy znaczenie Europy i 
integracji, ryzykujemy w ten sposób los przyszłego pokolenia, ponieważ XXI 
wiek jest stuleciem współpracy i współzawodnictwa światowych regionów, nie 
należy zaś do tak małych krajów jak mój. Porównajmy Niemcy i ich 80 milio-
nów mieszkańców z liczącymi 1,4 miliarda ludzi Chinami! Jak można prze-
trwać samemu w XXI wieku? Ci, którzy mówią, że trzeba skończyć z Euro-
pą, znacjonalizować ją od nowa, ryzykują bezpieczeństwo i przyszłość całego 
pokolenia. Problemem nie jest Europa, ale nacjonalizm pojedynczych rządów 
narodowych. Wrócę do pierwszej kwestii: to właśnie ona wywołała kryzys w 
Europie. Są rządy, które nie uczestniczą w rozdziale uchodźców, to one stwarza-
ją problemy swoją nacjonalistyczną postawą, a potem mówią, że Europa nie po-
trafi rozwiązać kryzysu migracyjnego. Niesłychany cynizm!  … Podstawowym 
problemem jest to, że Unia Europejska nie jest państwem federacyjnym, Rada 
nie jest rządem federacyjnym, ja zaś nie kieruję federacyjnym procesem ustawo-
dawstwa. … Ale to nie Europa winna jest temu, jak wyglądają przedmieścia Pa-
ryża, to nie Europa stworzyła Molenbeek. Oni najpewniej sprzeciwiają się na-
szemu modelowi Europy, naszemu stylowi życia – widzę, że Marine Le Pen robi 
dokładnie to samo, odrzuca europejski model.”117 Trudno uwierzyć, że można 
powiązać ze sobą istnienie wymierzonych w ducha europejskości stref no-go i 
działania francuskiej patriotki, stronniczki Europy narodów.

Douglas Murray kreśli ponurą perspektywę, twierdząc, że utrata wspólnej 
narracji związanej z naszą przeszłością, teraźniejszością i przyszłości może 
w każdej chwili doprowadzić do brzemiennego w skutkach zamętu. Chaos 
może być zabójczy w epoce społecznych zmian. Świat napiera na Europę aku-
rat w chwili, gdy ta nie jest pewna swej tożsamości. Jeśli milionowa rzesza 
przybyszów napotyka na silną i świadomą siebie kulturę, ma ona szanse na 
przetrwanie; kiedy jednak drąży ją poczucie winy, otępienie i śmiertelna sła-
bość, nie ma na to żadnej nadziei. Choć zdaniem Murraya europejskość nie 
wiąże się w pierwszej kolejności z rasą, ale z wartościami i przestrzegający-
mi je, obdarzonymi silną tożsamością wspólnotami narodowymi, to jednak 
nie każdy mieszkaniec kuli ziemskiej może być Europejczykiem.118 Pogląd 
ten jest bliski pojęciu narodu węgierskiego, które też nie opiera się na kryte-

117 Martin Schulz a nacionalistákról (Euronews, 12 maja 2016)
https://hu.euronews.com/2016/05/12/martin-schulz-a-nacionalistakrol-peldatlan-cinizmus
118 Douglas Murray, s. 11.
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rium etnicznym, ale na przywiązaniu do określonych wartości, choć jest mimo 
wszystko nierozerwalnie związane z narodowością.

Jest też gorzką prawdą, że „w epoce multikulturalizmu Europa tak bardzo 
zatraciła poczucie własnej wartości, że otwarte na obcych społeczeństwo za-
częło ustępować ze swoich pozycji, chcąc odgrywać wyłącznie rolę niezaanga-
żowanego uczestnika wydarzeń”, choć w istocie celem jest tu jego całkowite 
wyeliminowanie.119

Niektóre państwa europejskie z żarliwą konsekwencją podążają drogą 
samounicestwienia, ślepą uliczką otwartości, prowadzone przez swoje wia-
rołomne klasy polityczne i całkiem nieświadome grożącego im niebezpie-
czeństwa. Coraz większej fali imigrantów towarzyszy rosnąca liczba rdzen-
nej ludności, która opuszcza swoje domy, w pierwszej kolejności uciekając z 
wielkich miast, ale także ojczystych krajów i szukając schronienia w takim 
zakątku kontynentu (często w jego środkowej części), gdzie strzeże się jesz-
cze narodowego i europejskiego charakteru miejsca i nie dopuszcza wielkiego 
napływu obcych.

Dobrym przykładem jest tu Szwecja, w której polityka autodestrukcji zo-
stała podniesiona do rangi rządowego programu, czego nie zmieniły nawet 
niedawne wybory (z września 2018 roku), choć siły patriotyczne (Szwedzcy 
Demokraci) wzmocnili swoją pozycję, nawet jeśli, podobnie zresztą jak socjal-
demokraci, nie byli w stanie stworzyć większości rządowej. Szwecja, tak samo 
jak Niemcy, przyjęła od 2015 roku liczbę imigrantów równą blisko 2% jej lud-
ności, czyli około 200 tysięcy Afrykańczyków i Azjatów. Prognozy mówią, że 
do 2040 roku etniczni Szwedzi stanowić będą mniejszość w swoim kraju, jeśli 
utrzymają się obecne tendencje demograficzne. W Malmö do takiej sytuacji 
może dojść już za dziesięć lat. Tamtejsze media milczą o wielkich problemach 
związanych z asymilacją, panuje swoista cenzura, przypominająca czasy ko-
munistyczne: jeśli ktoś poruszy ten drażliwy temat, naraża się na konsekwen-
cje prawne i prześladowania.

W szwedzkich metropoliach pojawia się coraz więcej obszarów typu no-
-go, przestępczość osiągnęła zatrważające rozmiary, nad którymi policja nie 
jest w stanie zapanować. Elity polityczne mają wyraźnie na celu stworzenie 
wielokulturowego społeczeństwa, które zastąpi dawny naród.

„Tylko jedna kultura nie zasługuje na szacunek, ta mianowicie, która po-
zwala, by szanowano wyłącznie inne kultury”- pisze Douglas Murray i podaje 
przerażające przykłady tego typu postawy w Szwecji. Na zorganizowanej w 

119 Douglas Murray, s. 102.
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2015 roku konferencji rządowej pod nazwą „Razem w Szwecji” Ingrid Lom-
fors, przewodnicząca Forum Żywej Historii oświadczyła w życzliwie przyję-
tym wystąpieniu, że imigracja nie jest wcale nowym zjawiskiem, wszyscy są 
tak naprawdę imigrantami, a szwedzka kultura właściwie nie istnieje. Mona 
Sahlin, była minister ds. integracji z ramienia partii socjaldemokratycznej, w 
przemówieniu, które wygłosiła z głową owiniętą w chustę w kurdyjskim me-
czecie, powiedziała, że „wielu Szwedów zazdrości Kurdom ich bogatej i ho-
mogenicznej kultury, ludziom Północy bowiem pozostały jedynie głupawe 
tradycje w stylu nocy świętojańskiej.”

Japoński ekonomista, Takaaki Mitsuhashi uważa Szwecję za doskonały 
przykład tego, co się może stać, gdy otworzymy drzwi masowej fali imigracji. 
„Państwo to ma wiele wspólnego z Japonią, wysoki PKB, wolne i wierzące w 
demokrację społeczeństwo. Jeśli jednak pozwoli się na wielki napływ imigran-
tów, wszystko może się zmienić” – ocenił sytuację, dodając, że wśród napły-
wowej ludności odsetek zatrudnienia jest bardzo niski i dlatego jej przyjęcie 
przez Szwedów nie rozwiązało problemu braku rąk do pracy120.

Także w Niemczech, pod rządami wielkiej koalicji, sytuacja staje się coraz 
gorsza, zwłaszcza od czasów kryzysu migracyjnego w 2015 roku. Tamtejsze 
społeczeństwo wydaje się jednak budzić i ze stale większą mocą uświadamia 
sobie, w jak beznadziejnym znaleźli się położeniu za sprawą autodestrukcyj-
nych sił. Wzrasta popularność partii Alternative für Deutschland (AfD), któ-
ra jednak dotychczas nie była w stanie przełamać czy przeciwdziałać groź-
nemu, na razie wciąż nieodwracalnemu procesowi. Przyczyną takiego stanu 
rzeczy są narzucone Niemcom po II wojnie światowej poczucie winy i skłon-
ność do wypierania się własnej tożsamości narodowej, z drugiej zaś strony 
zabezpieczająca (choć w coraz mniejszym stopniu) dobrobyt, zawsze silna 
gospodarka, skrupulatnie obmyślane manipulacje czy przemilczenia, które 
wciąż jeszcze utrzymują przy władzy zdrajców niemieckich interesów.

Niemiecki filozof, Karl Jaspers, w 1951 roku przenikliwie opisał ukształ-
towane w powojennej Europie, szczególnie zaś u Niemców, trwające po dziś 
dzień zjawisko podszytego samooskarżeniem odrzucenia korzeni narodo-
wych: „ wielkiej niemieckiej nacji przypadło teraz zadanie wyparcia się swo-
jego istnienia… Historia narodu dobiegła końca. Jako wielki naród możemy 
uczynić tylko jedno dla siebie i dla świata: uświadomić wszystkim, że w na-

120 Japanese Economist Uses Sweden as Example in Warning Against Mass Migration (bre-
itbart.com, 888.hu nyomán) https://www.breitbart.com/europe/2018/08/14/japanese-
-economist-uses-sweden-as-example-in-warning-against-mass-migration/
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szych czasach sama idea państwa narodowego może nieść za sobą katastrofal-
ne konsekwencje dla Europy i innych kontynentów”.

Lewicowy ekonomista, Thilo Sarazzin, w najbardziej popularnej książ-
ce, jaką kiedykolwiek wydano w Niemczech („Niemcy likwidują się same”, 
DVA-2010.) opisał dramatyczny spadek populacji swojego narodu, sięgają-
cy kilku milionów przyrost liczby muzułmańskiej ludności i jej niezdolność 
do integracji oraz spowodowany tymi zjawiskami rosnący deficyt inteligencji 
i spodziewaną zapaść gospodarczą i kulturową. Poddał również druzgocącej 
krytyce postawę Willkommenskultur, która już wtedy wiązała się z negatyw-
nymi konsekwencjami, po roku 2015 jednak zaczęła być wyjątkowo groźna.121 
Książka wywołała zmasowany atak na autora, przy czym zamiast próby skon-
frontowania jego też z rzeczywistością, zarzucano mu, że szkodzi Niemcom, a 
jego myśli zatruwają tamtejsze społeczeństwo. Sarazzin był bezlitosny w swo-
ich twierdzeniach: „Integracja jest osiągnięciem, gdy ludzie faktycznie się inte-
grują. Jeśli zamiast tego nie robą nic, nie zasługują na mój szacunek. Nie mam 
obowiązku odnosić się z respektem do osób, które żyją na koszt państwa i 
równocześnie to państwo odrzucają, nie troszczą się o przyszłość swoich dzie-
ci, produkując w istocie nowe pokolenia dziewcząt w hidżabach. A dzieje się 
tak w przypadku 70% tureckich i 90% arabskich mieszkańców Berlina. Wielu 
spośród nich nie chce się integrować, ale żyć według własnych reguł. Co wię-
cej, reprezentują mentalność, która jest w państwowym wymiarze agresywna 
i atawistyczna. … Moje wyobrażenie jest następujące: żadnych imigrantów, z 
wyjątkiem dobrze wykwalifikowanych pracowników, a w dalszej perspekty-
wie także koniec z jakimkolwiek wsparciem finansowym ze strony państwa”.

W najnowszej, wydanej w tym roku i opartej na starannej analizie źródeł, 
obszernej książce122 Sarazzin mówi już wprost, że islam chce przejąć władzę 
nad Europą. Zdaniem autora przy zachowaniu obecnej tendencji demogra-
ficznej i migracyjnej w Austrii, Niemczech i innych częściach Europy, czas 
życia dwóch albo trzech generacji wystarczy, aby muzułmanie stali się więk-
szością na kontynencie. Jeśli tego nie chcemy, musimy zatrzymać falę napły-
wową. Kto zaś nie chce tego uczynić, ten godzi się na taki stan rzeczy. „Oni 
kształtują swoją mentalnością system, jeżeli więc równocześnie ich liczba bę-
dzie rosnąć, któregoś dnia zapanują nad społeczeństwem. Nie kryje się za tym 

121 O tych samych zagrożeniach mówi nieżyjący już autor książki „Przemysł azylowy” (Pat-
mos Records, 2016), Udo Ulfkotte, demaskując faktyczne podłoże i beneficjentów imi-
gracji, jak również jej horrendalne koszty i ofiary, którymi są finansujący całe przedsię-
wzięcie niemieccy obywatele.

122 Thilo Sarazzin, Feindliche Übernahme (Wrogie przejęcie), FBV, 2018.
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żaden misterny plan, to prosta matematyka”- podkreśla w jednym z udzielo-
nych w związku z książką wywiadów. Stwierdza też, że „należy powstrzymać 
migrację, następnie zaś zakazać noszenia hidżabów w szkołach i podjąć różne 
rodzaju działania w zakresie polityki socjalnej. Każde państwo europejskie ma 
swoje suwerenne prawo, by decydować o tym, kogo wpuścić i pozwolić mu żyć 
na swoim terytorium”. Wyraża przy tym absolutnie słuszny pogląd, że imi-
granci i uchodźcy powinni pozostać w kręgu własnej kultury tak, aby każdy 
mógł żyć wedle swoich zwyczajów, a w ten sposób uniknie się starcia cywiliza-
cji i ekspansji islamu w Europie. Do tego jednak konieczna jest reforma prze-
pisów prawa międzynarodowego dotyczącego polityki azylowej.123 Niestety 
planowany globalny pakt migracyjny ONZ idzie w zupełnie innym kierunku.

Opisane powyżej zjawiska występują też w Belgii, Francji, Holandii i 
Hiszpanii, w różnym wprawdzie stopniu, ale wszędzie możemy obserwować 
niepokojące tendencje.

3.2 Na straży Europy: obronny model państwa
Narody środkowo-wschodniej części Europy doświadczyły wprawdzie w 

ciemnej epoce komunizmu znacznej, choć odwracalnej utraty wartości i toż-
samości, ale uniknęły wpływu niektórych autodestrukcyjnych tendencji Za-
chodu, jak również wielkiej fali imigracji, która ominęła ich terytoria z uwagi 
na uwarunkowany historycznie (istnieniem żelaznej kurtyny) niższy poziom 
życia. Po transformacji ustrojowej ze zbyt wielką naiwnością i lekkomyślno-
ścią zgodzono się tu na proces zachodniej kolonizacji, przybrany w szaty in-
tegracji europejskiej. Po pewnym czasie przejrzano jednak na oczy: państwa 
regionu uzmysłowiły sobie, że EU stanowi zagrożenie dla ich niedawno od-
zyskanej niezależności, której muszą bronić, podejmując wspólne inicjatywy 
przeciwko projektowi migracyjnemu.

Terytorium Węgier znalazło się w 2015 roku na trasie przemytu ludzi z 
południowej części kontynentu do Niemiec i Szwecji, setki tysięcy nielegal-
nych imigrantów zmierzało na północ przez zieloną granicę (której obrona, 
jako granicy zewnętrznej, jest obowiązkiem UE), doprowadzając w ten spo-
sób do poważnego kryzysu.

Powodowana refleksem obrony Europy i narodu reakcja nastąpiła z pew-
nym opóźnieniem, ale z tym większym zdecydowaniem: na granicy węgier-
sko-serbskiej wzniesiono ogrodzenie, strzeżone znacznymi siłami wojska 
i policji, prócz fizycznej zapory podjęto także wiele kroków administracyj-

123 Warum sollen keine Muslime kommen, Herr Sarrazin? https://www.krone.at/1764521
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nych w celu rozwiązania kryzysu: zaostrzono przepisy, wprowadzono sank-
cje prawne. Węgierski rząd, dysponujący w wyniku wygranych trzeci raz z 
rzędu wyborów stabilną większością konstytucyjną, rozpisał pierwsze w Eu-
ropie referendum związane z kwestią imigracyjną, na mocy którego wprowa-
dzono następująca poprawkę do konstytucji: Ustawa zasadnicza124 zabrania 
osiedlania na terytorium kraju obcej ludności i zarazem zobowiązuje państwo 
do obrony tożsamości konstytucyjnej i kultury chrześcijańskiej. Działalność 
opłacanych z zagranicy, funkcjonujących w ramach projektu George’a Sorosa, 
pseudo-obywatelskich organizacji ograniczono w znaczący sposób prawem 
(pakiet ustaw „Stop Soros!” i poprzedzające go działania) na podstawie wyni-
ków tzw. konsultacji narodowej, czyli praktycznie nieznanego w Europie na-
rzędzia demokracji bezpośredniej.125 W przyjętych ustawach zapisano m.in. 
obowiązek rejestracji na Węgrzech finansowanych z zagranicznych źródeł, 
propagujących masową imigrację podmiotów; muszą one składać jawne spra-
wozdania ze swojej działalności, wnosić opłaty, które przeznaczane są przez 
państwo na ochronę granic, a osoby organizujące imigrację mogą otrzymać 
zakaz wjazdu do kraju lub być z niego wydalone.

Zostało też zapisane w prawie, że do otrzymania azylu nie ma prawa oso-
ba niebędąca obywatelem węgierskim, która przedostała się na terytorium 
kraju z państwa, w którym nie była obiektem prześladowań lub nie była wy-
stawiona na ich bezpośrednie zagrożenie. Powołano też stanowiący absolut-
ne novum w świecie urząd sekretarza stanu ds. prześladowanych chrześcijan.

Wszystkim tym działaniom towarzyszy polityka obrony suwerenno-
ści i umacniania sojuszy na Wschodzie oraz w regionie, ochrona rodzimej 
gospodarki, kultury i tożsamości oraz zdecydowany opór wobec autorytar-
nych procedur i decyzji UE. Program ten przejawia się w relacjach z Unią i 
ONZ poprzez podejmowanie inicjatyw i proponowanie tematów i nierzadko 
konfrontacyjną postawę. Węgry od samego początku – najpierw samotnie, 
później w towarzystwie coraz większej liczby sojuszników – z powodzeniem 
sprzeciwiały się rozdziałowi przybyłych do UE w nielegalny sposób imigran-
tów pomiędzy poszczególne kraje, co przez długi czas stanowiło podstawę 
unijnego planu. Przykładem stosowania niedopuszczalnych, podwójnych 
standardów jest to, że od Węgier wymaga się egzekwowania prawa UE, pod-

124 Siódma poprawka do Ustawy Zasadniczej Węgier (28 czerwca 2018)
125 Ustawa VI z roku 2018 o poprawkach w niektórych ustawach w związku z przeciwdzia-

łaniem nielegalnej imigracji, ustawa XLI z 2018 roku o poprawkach w niektórych usta-
wach podatkowych i innych oraz specjalnym podatku migracyjnym, ustawa LXXVI z 
2017 roku o transparentnym działaniu organizacji finansowanych z zagranicznych źródeł
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czas gdy inne państwa członkowskie regularnie łamią jego przepisy bez żad-
nych konsekwencji.

Szczególną wagę przywiązuje się w polityce krajowej również do kwestii 
naprawy niepokojącej sytuacji demograficznej, choć rozwiązaniem problemu 
nie ma być imigracja, ale zachęcanie do zakładania rodziny. Efekty podjętych 
w tej sprawie działań są już odczuwalne, wskaźniki dzietności są coraz wyższe, 
choć wciąż dalekie od ideału. Program ten może być wzorem do naśladowania 
dla Europy (np. ulgi podatkowe dla rodzin, zniżki na zakup mieszkania, urlo-
py wychowawcze dla młodych absolwentów lub urlopy specjalne, program 
emerytalny „Kobieta40”.)

Dzięki zerwaniu z wcześniejszą postawą kapitulanctwa oraz patriotyczne-
mu przewrotowi w polityce gospodarczej rośnie także wysokość wynagrodzeń, 
spada poziom bezrobocia, ekonomika wykazuje tendencję wzrostową, maleje 
zaś stopień inflacji, zadłużenie państwa, stopy procentowe i deficyt budżeto-
wy. Poprawia się poczucie bezpieczeństwa, kluczowe gałęzie gospodarki, roz-
kradzione w procesie złodziejskiej prywatyzacji oraz banki i dostawcy usług 
publicznych znaleźli się w rękach państwa, w rodzimych przedsiębiorstwach 
dokonał się proces znaczącego rozwoju infrastrukturalnego, małe i średnie fir-
my umacniają swoją pozycję. Oczywiście w wielu sferach pozostało jeszcze dużo 
do zrobienia, rząd także popełnia błędy, nie w każdej dziedzinie życia doszło do 
gruntownych zmian, ale ogólna tendencja napawa optymizmem.

Temu wszystkiemu towarzyszyło demaskowanie przed społeczeństwem 
szkodliwych działań UE, ONZ i różnego rodzaju sieci powiązań (np. Soro-
sa), które zagrażają tradycyjnym europejskim wspólnotom i wartościom. W ten 
sposób wzrastała świadomość ludzi. Politykę tę dopełniło także wsparcie dla in-
teresów autochtonicznej mniejszości węgierskiej w krajach sąsiadujących – od-
dzielonych od ojczyzny i pozbawionych prawa samostanowienia na podstawie 
narzuconych traktatów pokojowych. Zakres tej pomocy mógłby być większy, 
ale i tak zwielokrotniono sumę środków na ten cel, zostało też zajęte zdecydo-
wane stanowisko wobec łamiącej prawa Węgrów z Zakarpacia Ukrainy.

Zasadniczo podobny kierunek obrała już Rosja, a w obrębie UE także 
Polska, ale większość krajów regionu również, nawet jeśli z różnym rozło-
żeniem akcentów, opowiada się po stronie zasady samostanowienia i obrony 
suwerenności oraz za odrzuceniem wartości narzucanych przez autokratycz-
ne elity, np. w sprawie migracji. Cieszy fakt, że to do tego nurtu przyłączyły 
się w tym roku także przebudzone narody Włoch i Austrii, a wcześniej także 
Danii: wprowadziły one surową kontrolę granic i sprzeciwiają się napływowi 
obcej ludności, choć w kwestii kwot ich zdania się różnią.
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Włochy stały się przedmiotem ogromnej presji: w efekcie przesilenia w 
2015 roku do dnia dzisiejszego na terytorium kraju przedostało się około 700 
tysięcy nielegalnych imigrantów, którzy w większości przybyli z Czarnej Afry-
ki, wywołując tym samym kryzys socjalny i społeczny oraz stan pogotowania w 
kwestii bezpieczeństwa. W tym roku praktycznie w ostatniej chwili udało się 
stworzyć rząd złożony z partii antyimigranckich, który bardzo energicznie, przy 
wydatnym wsparciu ministra spraw wewnętrznych Mattea Salviniego działa na 
rzecz ochrony granic morskich, rozwiązywania sytuacji kryzysowych oraz wy-
dalania nielegalnych przybyszów. W ramach tego programu udało się także po-
łożyć kres inicjatywie niekontrolowanego przewożenia imigrantów na „statkach 
ratunkowych”, zorganizowanej przez jeden z NGO’sów Sorosa.

Wyjście Zjednoczonego Królestwa z UE jest bardzo radykalnym krokiem 
na drodze obrony własnej suwerenności i zarazem drogowskazem dla innych, 
choć nie jest pewne, czy wystarczającym dla zachowania własnej kultury w 
obliczu postępującego w zawrotnym tempie niszczenia wartości i zagrażającej 
fali migracji.

Obecny centro-prawicowy rząd Danii już wcześniej, od 2014 roku zaczął 
działać na rzecz powstrzymania imigracji i w obronie duńskiej tożsamości na-
rodowej, ale po przyszłorocznych wyborach trend ten może się załamać, jeśli 
do władzy wrócą socjaldemokraci. Stawka jest ogromna, ponieważ rodowici 
Duńczycy mogą się znaleźć do 2090 roku w mniejszości, jeśli zostanie zacho-
wana dzisiejsza tendencja demograficzna (według ostatnich badań jednego z 
kopenhaskich uniwersytetów126).

W końcu warto też zwrócić uwagę, że obronę wartości narodowych na-
leży wprawdzie zacząć na gruncie krajowym, ale nie wszystkie wyzwania dają 
się rozwiązać na tym poziomie. Dlatego wydaje się zasadny postulat węgier-
skiego politologa Tamása Fricza, by najpierw powstawały instytucje lokalne, 
samorządy i organizacje, które następnie powoływać będą do życia operujące 
w miarę potrzeby globalnie organy, poddawane odpowiedniej kontroli, moty-
wowane patriotyzmem i mogące być pociągnięte do odpowiedzialności. Do 
tego jednak potrzebni są politycy, którzy będą zdolni oprzeć się woli świato-
wych elit i planować w długiej perspektywie czasowej, zgodnie z logiką cy-
klów. Jedynie takie, budowane oddolnie związki i poruszające się po wodach 
globalizacji inicjatywy suwerennych narodów mogą stanowić przeciwwagę 
dla twardej polityki światowej elitokracji.127 Znakomitym przykładem takiej 

126 Denmark: Indigenous Population Will Be Minority by 2090 https://www.defendevropa.
org/2018/population-replacement/denmark-indigenous-minority/

127 Tamás Fricz, A globális önfelszámolás kezdete, in: Magyar Idők, 29 września 2018  https://



123

D r  Ta m á s  G au d i - N a g y

współpracy jest Grupa Wyszehradzka (Czechy, Polska, Węgry, Słowacja), w 
której cztery państwa członkowskie UE rozpoczęły wspólne działania na po-
ziomie regionalnym na rzecz rozwoju i obrony własnych interesów i wartości, 
wykorzystania i zoptymalizowania zalet gospodarek narodowych dla dobra 
swoich obywateli oraz właściwej reprezentacji swoich związanych ze specyfiką 
narodową racji na arenie UE.

Nie oznacza to oczywiście, że w przypadku wystąpienia różnic zdań po-
między członkami Grupy, dane państwo będzie przymykać oczy na problemy, 
np. Węgry nie będą oczekiwać od Słowacji, aby zapewniła zgodne z euro-
pejskimi standardami respektowanie jednostkowych i wspólnotowych praw 
żyjących na jej terytorium, oddzielonych na mocy traktatów pokojowych, z 
Trianon i Paryża, od ojczyzny Węgrów (społeczność ta liczy blisko pół milio-
na ludzi), łącznie z prawem do urzeczywistnienia modelu południowo-tyrol-
skiego na obszarach, gdzie stanowią oni większość.

Państwa te muszą dziś ściśle ze sobą współpracować, ponieważ dwóch 
znaczących oponentów unijnego projektu migracji, Polska i Węgry, znalazły 
się w ogniu krytyki głównych sił UE, Parlament Europejski zaś wszczął prze-
ciwko nim, bezpodstawnie zresztą, z pogwałceniem prawa i na arbitralnych 
zasadach, procedurę, której konsekwencją może być zawieszenie prawa głosu 
w instytucjach UE.

Przykładem wspólnego działania jest oświadczenie premierów V4 z dnia 
21 czerwca 2018 roku, w którym stwierdzają oni, iż: „państwa V4 wierzą, że 
nadszedł czas, by odłożyć na bok różnice w wizjach przyszłości i skoncentro-
wać się na elementach, które nas łączą i funkcjonują dobrze także na pozio-
mie lokalnym, takich jak stworzenie systemu obrony granic, którego celem 
będzie zatrzymanie nieregulowanego napływu imigrantów poprzez wspólne 
działania europejskie oraz w wymiarze zewnętrznym, jak również na drodze 
skutecznej, odpowiedzialnej i egzekwowalnej obrony granic.”128 Izba niższa 
czeskiego parlamentu przyjęła uchwałę potępiającą wszczętą w PE przeciwko 
Węgrom procedurę z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej, podobna ini-
cjatywa została podjęta także na Słowacji, decyzję europarlamentu skrytyko-
wał również marszałek polskiego Sejmu, Marek Kuchciński.

Obrona suwerenności narodowej, zgodnie z rozumieniem wartości eu-
ropejskich, w żadnym przypadku nie zakłada natomiast przyjęcia koncep-

magyaridok.hu/velemeny/a-globalis-onfelszamolas-kezdete-3511175/
128 „Razem jesteśmy silniejsi” – wspólne oświadczenie V4 (21 czerwca 2018) http://

v4.gov.hu/download/8/89/32000/Stronger%20Together%20-%20V4%20
K%C3%B6z%C3%B6s%20Nyilatkozat.PDF
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cji państwa narodowego, przy równoczesnym zalegalizowaniu dyskrymina-
cji wobec innej wspólnoty. Broniące swojej tożsamości narody, poza staniem 
na straży wartości, powinny współpracować i okazywać otwartość względem 
członków innych europejskich wspólnot narodowych, przebywających na ich 
terytorium, ale równocześnie posiadających własne miejsce zamieszkania, 
którzy w wyniku różnych historycznych zawirowań (najczęściej spowodowa-
nych arbitralnymi zmianami granic) zostali odcięci od swojego kraju albo też 
go nie posiadają, zachowując przy tym poczucie własnej odrębności narodo-
wej (np. Królestwo Węgier po podpisaniu w 1920 roku dyktatu pokojowego 
w Trianon straciło dwie trzecie swoich terytoriów w Kotlinie Karpackiej, na 
których do dziś mieszka kilkumilionowa społeczność węgierska). Wspólno-
tom tym należy zagwarantować przynależne im prawa jednostkowe, wspólno-
towe i samostanowienia.

Z uwagi na wpisaną w naturę ONZ i UE politykę skierowaną przeciwko 
narodowym ramom tożsamości nie może dziwić, że organizacje te nie stwo-
rzyły żadnego skutecznego i zdolnego do egzekucji prawa systemu obrony 
praw jednostkowych i wspólnotowych dla funkcjonujących w danym kraju na 
zasadach mniejszości rdzennych grup etnicznych, mimo że los ten jest udzia-
łem 10% obywateli UE, czyli około 50 milionów Europejczyków.

Kwestię tę chciano niedawno rozwiązać za pomocą inicjatywy obywatel-
skiej (Minority Safepack129), w ramach której zebrano 1.128.385 podpisów 
mieszkańców Unii. Projekt ten może stanowić pewien przełom, choć znając 
federacyjne poglądy większości członków obecnej Rady Europejskiej, nie na-
leży podchodzić ze zbytnim optymizmem do losów złożonego dokumentu. 
Tak czy owak jest to przykład obywatelskiej mobilizacji, która zaowocowała 
mozolną pracą zbierania podpisów w wielu krajach UE: na Węgrzech, w Ru-
munii, na Słowacji, w Słowenii, Chorwacji, Estonii, na Łotwie, w Hiszpanii i 
Włoszech.

W dużej mierze można się zgodzić z tezami końcowymi Thierry’iego 
Baudeta, zawartymi w jego przełomowej książce, wedle których obecny, su-
pranacjonalny tryb integracji europejskiej – w której Unia zatrzymała się w 
połowie drogi między koncepcją federacji a grupą współpracujących ze sobą 
rządów – jest nie do utrzymania: aby można było mówić o rządach przed-
stawicielskich i praworządności, muszą współistnieć ze sobą i obowiązywać 

129 http://www.minority-safepack.eu/ Inicjatywa jest skromna i koncentruje się raczej na 
prawach jednostki, albo ogranicza się do prośby „aby UE wzmocniła obronę osób należą-
cych do mniejszości narodowych i językowych oraz różnorodność kulturową i językową 
Unii”.
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idee suwerenności i tożsamości oraz granic narodowych. Supranacjonalizm i 
multikulturalizm dlatego nie dają się połączyć z parlamentaryzmem i prawo-
rządnością, ponieważ spychają na drugi plan dwie najważniejsze podstawy 
tych porządków: powszechną lojalność i decyzyjną, scentralizowaną suweren-
ną władzę.130

Pozostawienie otwartych zewnętrznych granic strefy Schengen jest nie do 
utrzymania. Podczas gdy handlarze ludźmi we współpracy z organizacjami 
pseudo-obywatelskimi Sorosa pieczołowicie przemycają do Europy imigran-
tów, w czym pomaga im często agencja Frontex, udostępniając swoją infra-
strukturę niczym środki transportu, państwa członkowskie przybrały po-
stawę kunktatorską, nikt nie podejmuje działań, z wyjątkiem Węgier, które 
pierwsze wyszły z inicjatywą (później dołączyły do nich także Włochy i Au-
stria). Gdy granice przestają bronić znajdującą się w ich obrębie wspólnotę 
narodową, inwazja imigrantów jest nieunikniona. Musimy zatem chronić na-
szą europejską tożsamość zamiast niszczyć ją za pomocą multikulturalizmu i 
polityki otwartych drzwi.131

4. Obrona wartości europejskich i tożsamości narodowej 
za pomocą narzędzi prawnych i obywatelskich

W rezultacie dynamicznego wdrażania w życie europejskiego projektu od-
narodowienia oraz fali nielegalnej imigracji, nasz kontynent znalazł się pod 
olbrzymią presją. Kryzys bezpieczeństwa publicznego i narodowego, sytuacja 
służby zdrowia i systemu polityki socjalnej, jak również porządku prawnego 
i kultury w poważny sposób narusza prawa i interesy wymagających obro-
ny europejskich narodów, uznawanych w świetle definicji ONZ za rdzenne 
wspólnoty narodowe.

Dziś już nawet bardziej świadome siebie i zdolniejsze do oporu narody 
Europy i świata zdają sobie sprawę z tego, jakie niebezpieczeństwo niosą w 
sobie plany globalnych liderów i wchodzą na drogę sprzeciwu i obrony swoich 
wartości. Wystarczy wspomnieć o wyborze Donalda Trumpa na prezydenta 

130 Thierry Baudet, s. 386.
131 Thierry Baudet, A határok védelme nélkül nem működik a demokrácia, in: Magyar Hírlap, 

8 lutego 2016.
http://magyarhirlap.hu/cikk/47108/Thierry_Baudet_A_hatarok_vedelme_nelkul_nem_mu-

kodik_a_demokracia
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USA oraz jego przenikniętej patriotyzmem polityce czy podobnych działa-
niach Wladimira Putina w Rosji.

Zbigniew Brzeziński, jeden z liderów Komisji Trójstronnej, na szczycie 
„światowej elity” w maju 2010 roku w Montrealu stwierdził z niepokojem, że 
„po raz pierwszy w dziejach ludzie zyskali świadomość własnej tożsamości, 
której nie mieli prawie nigdy wcześniej. Ludzie na całym niemal świecie zda-
ją sobie sprawę z tego, co się wokół nich dzieje i wyraźnie widzą niesprawie-
dliwość, nierówność, brak szacunku i wyzysk”.  I tendencja ta nabiera na sile.

Można się zgodzić z postulatami zmiany paradygmatu, do jakiej nawołuje 
nauka o suwerenności narodu (cywilityka): „zniekształconą w wielu miejscach, 
stojącą na głowie piramidę władzy należy z powrotem postawić na nogi. Nie 
będzie to możliwe, jeśli narody się nie przebudzą. Obdarzeni prawem wybor-
czym obywatele nie mogą bezczynnie siedzieć w fotelach przed telewizorem 
i przyglądać się, jak inni, nie pytając o zgodę, dowolnie kształtują ich los. W 
przyszłości nabierze znaczenia przygotowany intelektualnie, aktywny sektor 
obywatelski, który prócz wrażliwości społecznej będzie w stanie sformułować 
także swoje interesy narodowe. Wspólne wystąpienie tworzących wspólnoty 
obywatelskie ludzi może wyznaczyć zadania każdemu rządowi. Organizacje 
zrzeszające ochotników, fundacje i działający indywidualnie obrońcy ojczyzny 
będą stać na straży nie tylko interesów narodowych, ale staną się także depo-
zytariuszami i krzewicielami zachodniej cywilizacji chrześcijańskiej. Składa-
jący się na naród obywatele uzyskują prawo do trwałego kontaktu z wybra-
nymi przez siebie przedstawicielami. Nie są oni politycznymi pasażerami na 
gapę. Bilet do polityki, w ramach której decyduje się o ludzkich losach, należy 
kupić u społeczeństwa.”132

Istnieje zatem ogromna potrzeba, aby opór opisanym w rozdziale 2 pró-
bom niszczenia narodowych wartości i wspólnot stawiły nie tylko państwa, 
same czy w koalicji, ale także świadomi siebie i strzegący wartości obywatele, 
prawdziwe organizacje społeczne i ruchy samoobrony, motywowane zasadą 
suwerenności narodu. Ich siła płynie z faktu, że ludzką tożsamość kształtuje 
jego przynależność do miejsca, lokalna, regionalna i narodowa, i dlatego stają-
cy w obronie swojego modelu życia, wartości i kultury człowiek ma moralną 
przewagę nad swoimi wrogami, którzy są jedynie opłacanym przez innych 
wojskiem zaciężnym, które w zorganizowanych strukturach wykonuje swoją 
niszczycielską pracę.

132 László Csizmadia i inni, Civilitika a népfelség tudománya, Méry Ratio, 2017. http://ci-
vilosszefogas.hu/wp-content/uploads/2017/01/Civilitika.pdf 13.p.
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Jedną z największych tego typu sieci są organizacje George’a Sorosa, powo-
łane w celu stworzenia otwartych społeczeństw, służących jego finansowym i 
politycznym celom. Są to „ogromne, nieporównywalne z niczym struktury”, ich 
właściciel zaś ma globalne ambicje polityczne, które maskuje działalnością fun-
dacji, organizacji pożytku publicznego, ośrodkami obrony praw. Imperium to 
składa się też z mediów i instytucji oświatowych, a jego wpływy sięgają organów 
UE, ONZ, wielu organizacji międzynarodowych, a nawet rządów. Ta olbrzy-
mia struktura o zasięgu światowym jest w stanie przeniknąć do różnych sfer ży-
cia społecznego i w oczywisty sposób zdolna jest do tego, by wywierać wpływ.133

W konfrontacji z globalnie zarządzanymi siłami potrzebna jest współpra-
ca organizacji patriotycznych, broniących małych ojczyzn, dlatego też tak waż-
ne są wszystkie inicjatywy, które zmierzają w tym kierunku, jak choćby propo-
nowana przez węgierskie Forum Obywatelskiej Mobilizacji (Civil Összefogás 
Fórum) Europejska Rada Współpracy Obywatelskiej, która miałaby tworzyć 
swego rodzaju alternatywny, społeczny parlament134 albo PEGIDA.

Należy wzmocnić wpływ większości, broniącej społeczeństwa obywatel-
skiego, tradycyjnych wspólnot i tożsamości na instytucje UE i decyzje po-
szczególnych państw. Doskonałym narzędziem może tu być sieć społecznych 
organizacji broniących wartości, demonstracje w Brukseli135, akcje alarmujące 
i solidarnościowe, fora dyskusyjne, organizowanie imprez, tworzenie mediów 
narodowych, kolportaż publikacji, aktywna obecność w mediach społeczno-
ściowych, lobbing, inicjatywy obywatelskie, wnioski o referendum.

W tym decydującym momencie europejscy patrioci muszą zacząć działać 
i wspólnie bronić swojego prawa do sprzeciwu.

Jeśli zaś dotychczasowe środki okażą się niewystarczające, walka o wol-
ność uzasadnia użycie nowych metod (np. obywatelskiego nieposłuszeństwa, 
odmowy współpracy, bojkotu, blokady, strajku).

Prócz tego należy też działać skuteczniej i aktywniej z pomocą patriotycz-
nie myślących prawników, broniących prawa większości do zachowania praw-
dziwego europejskiego i opartego na wartościach społeczeństwa obywateli i 
wspólnotowej tożsamości. Na gruncie praw i wolności politycznych trzeba 
odebrać w imię obrony europejskich wartości inicjatywę z rąk liberalnych or-
ganizacji Sorosa. Ważne, by zwrócić przy tym uwagę, że niedopuszczalny jest 

133 Więcej szczegółow w: Andreas von Rétyi, George Soros, Gerilla Press, 2017
134 Por. oświadczenie EUCET (listopad 2017) www. civilosszefogas.hu
135 Jednym z ostatnich przykładów tego typu inicjatyw jest zorganizowana w Brukseli przez 

Węgrów demonstracja patriotyczna przeciwko migracji i kwotom (26 listopada 2017) 
http://europepatriotsunits.com/
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pogląd i praktyka działań tych liberalnych „obrońców praw”, organizacji spo-
łecznych oraz partii, które koncentrują się wyłącznie na „biednych, potrzebują-
cych uchodźcach” i przedkładają ich interesy ponad racje rdzennych wspólnot 
narodowych. Równocześnie jednak, dla obrony patriotycznych ideałów, moż-
na korzystać z tych samych narzędzi oraz teorii i praktyk prawnych, które są 
używane przez liberałów.

Jednym z narzędzi prawnej obrony interesów narodowych jest tzw. za-
skarżenie ze względów politycznych136, za pomocą którego z tytułu obrony 
tradycyjnych europejskich wartości można uzyskać orzeczenie o mocy zmie-
niającej prawo zarówno w narodowych, jak i ponadnarodowych sądach, choć 
z uwagi na stosowanie podwójnych standardów rozwiązanie to nie należy do 
najprostszych.

Do tej kategorii należą sprawy sądowe i doniesienia o znaczeniu dla dobra 
publicznego, powiadomienia urzędowe, obrona prawna szczególnie zaanga-
żowanych w działalność patriotyczną osób prywatnych i organizacji w pro-
cesach z powództwa prywatnego i publicznego, w prowadzonych przeciwko 
nim postępowaniach, jeśli zostały wszczęte w związku ze społecznie ważną 
działalnością (np. whistleblower).

Szczególnie ważne jest zapewnienie pomocy prawnej tym, którzy stali 
się ofiarami przestępstw ze strony imigrantów albo z nimi związanych (szko-
dy w uprawach, utrata lub szkoda majątku, przemoc, zagrożenie dla bezpie-
czeństwa publicznego w miejscu zamieszkania, grzywna czy inna sankcja w 
związku z podjętą ochotniczą służbą obronną lub inną formą egzekwowania 
swojego prawa do obrony itp.). Oczywiście należy zwracać uwagę na to, by 
patriotyczne organizacje obrony praw były wspierane moralnie i materialnie 
przez oddane sprawie i ojczyźnie osoby prywatne, firmy i organizacje, ponie-
waż swoją działalność mogą prowadzić wyłącznie w oparciu o środki przeka-
zywane z pobudek patriotycznych, ale porównywalne z budżetem liberalnych 
„organizacji prawnych”, broniących praw „azylantów” w stopniu, który zakra-
wa na sympatyzowanie z przestępcami.

Z tym łączy się także prawne monitorowanie sytuacji tradycyjnych euro-
pejskich wspólnot narodowych, przygotowanie przepisów i konwencji bro-
niących wartości137, jak również sprawozdań i kontrsprawozdań, tworzenie 
centrów doradztwa prawnego i specjalistycznych forów wymiany myśli, pro-

136 Béla Pokol, A perlési politizálás dilemmái (http://jesz.ajk.elte.hu/pokol4.html)
137 Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na stworzony przez polski Instytut na Rzecz 

Kultury Prawnej Ordo Iuris projekt „Konwencji o Prawach Rodziny” ( http://en.ordo-
iuris.pl/family-and-marriage/draft-convention-rights-family-presented-brussels)
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wadzenie wykładów popularno-naukowych oraz przygotowanie filmów in-
struktażowych o prawie do demonstracji i podstawowych prawach zatrzyma-
nego, przeznaczonych dla patriotycznej młodzieży, organizowanie konferencji 
naukowych i wydawanie publikacji, słowem: silne działania o globalnym za-
sięgu. Poza tym wskazana jest też obecność z własnym przekazem w środkach 
masowego przekazu, udział w debatach, panelach dyskusyjnych, dla zrówno-
ważenia tematycznego wystąpień patriofobów.

Szczególnie ważne jest istnienie w Europie współpracujących ze sobą or-
ganizacji i instytucji obrony prawnej o charakterze patriotycznym, silnych 
i wyposażonych w odpowiednie narzędzia finansowania i zasoby ludzkie. 
Mogą one stawać do profesjonalnej i efektywnej walki z siłami antyeuropej-
skimi i ich przedstawicielami prawnymi. W tej dziedzinie jest jeszcze wiele 
do zrobienia.

Tego rodzaju działalność na rzecz obrony europejskich praw narodowych 
prowadzi m.in. tworzona przez myślących w kategoriach patriotycznych wę-
gierskich prawników Krajowa Służba Ochrony Prawnej138. Dowiodła już 
w przeszłości swojej determinacji i skuteczności, broniąc w okresie lewico-
wo-liberalnych rządów (2002-2010) ludzi sprzeciwiających się władzy, nie-
sprawiedliwie zatrzymywanych i sądzonych, brutalnie pacyfikowanych de-
monstrantów, ofiary łamania swobód obywatelskich (np. osoby, którym siły 
porządkowe wystrzeliły oko), jak również przedstawicieli węgierskiej mniej-
szości poza granicami kraju.

Jesienią 2015 roku, po przejściu przez terytorium Węgier ogromnej fali 
imigrantów, organizacja ta, jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę139 na roz-
dźwięk pomiędzy programem migracyjnym i prawem do obrony narodu, jak 
również fakt nadrzędnej pozycji prawnej rdzennych mieszkańców Europy: 
.„Mówimy tu o przypadkach łamania prawa, nadużyć związanych z rozpatry-
waniem wniosków azylowych, zorganizowanym procederze handlu ludźmi, 
zjawiskach, które zagrażają naszej ojczyźnie i całej Europie, którym należy się 
przeciwstawić z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków obrony na-
rodowej. Węgrzy mają dziś prawo się bronić i nie może im w tym przeszko-
dzić nawet Unia Europejska. Nielegalna imigracja jest dziś wspierana świa-
domie w celu zniszczenia tradycyjnych europejskich wspólnot narodowych i 
przy biernej, współuczestniczącej postawie wiodących państw UE oraz jej in-

138 www.njsz.hu
139 „Bevándorlási válsághelyzet: a magyaroknak is vannak jogai !” (komunikat Krajowej Służ-

by Obrony Prawnej) http://nja.hu/hirek/friss-hirek/bevandorlasi-valsaghelyzet-a-ma-
gyaroknak-is-vannak-jogai.jog
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stytucji. … Potrzeby humanitarne dziesiątków tysięcy imigrantów, przeważ-
nie ekonomicznych, choć podających się za uchodźców, nie mogą naruszać 
podstawowych praw narodu składającego się na węgierskie państwo, takich 
jak swoboda przemieszczania się, bezpieczeństwo, wolność, prawo do opieki 
zdrowotnej i społecznej oraz przetrwania i zachowania wspólnotowej sub-
stancji narodu. Prawo do imigracji nie należy do podstawowych praw czło-
wieka. Także Węgrzy mają swoje zasadnicze prawa, które są obecnie gwałco-
ne, a liberalni „obrońcy praw” fakt ten przemilczają!”

Na końcu należy wspomnieć o kilku, wybranych przykładowo, europej-
skich inicjatywach patriotycznych czy organizacjach, które zdecydowały się 
już podjąć wyzwanie stawienia obywatelskiego oporu, mimo że siły głównego 
nurtu chętnie szufladkują je za pomocą tradycyjnych patriofobicznych okre-
śleń (ekstremiści, rasiści itp.). Ruchy te występują zdecydowanie w obronie 
własnych narodów, ale zarazem na rzecz zachowania tradycyjnych wartości 
europejskich.

– PEGIDA (Patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlan-
des) – Europejscy Patrioci przeciwko Islamizacji Zachodu (niemiecka organi-
zacja, aktualnie czynna w wielu krajach, organizuje wielkie manifestacje140)

–  Génération Identitaire (francuska organizacja patriotyczna, działa w 
kilku krajach, jej celem jest walka z imigracją i ekspansja skrajnych odłamów 
islamu)

– Schild & Vrienden (flamandzka organizacja, cel: zatrzymanie imigra-
cji, przywrócenie świadomości narodowej i poczucia godności Flamandom)

– Britain First (brytyjski ruch patriotyczny)
– Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (węgierski ruch młodzieży 

patriotycznej, stojącej na straży wartości)
– Stop Islamisation of Europe (ruch powstały w Danii, obecnie działa w 

11 europejskich krajach)
– English Defence League (angielska organizacja samoobrony)
Bunt rośnie w siłę w całej Europie, co z kolei, w myśl hasła północno-

-irlandzkich separatystów, powinno przypomnieć siłom globalistycznym, an-
tyeuropejskim i patriofobicznym, że „im większy ucisk, tym silniejszy opór”. 
Prócz wspomnianych narzędzi państwowych, prawnych i obywatelskich, mi-

140 www.pegida.de. Warto zwrócić uwagę na praską deklarację „We are  Fortress Euro-
pe” z 2016 roku, w której 14 europejskich organizacji patriotycznych (m.in. Blok proti 
islámu, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond, Lega Nord, Odvaha, Pegida Austria, Pegida 
Bulgaria, Pegida Germany,  Pegida Netherlands,  Ruch Narodowy  i  Úsvit - Národní 
Koalice) podkreślił wagę obrony Europy przeciwko islamowi.
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liony europejskich patriotów mogą wykorzystać także inny środek sprzeciwu, 
opisany w pierwszej, wprowadzającej części niniejszej pracy: w dniach 23-26 
maja 2019 powinni wziąć udział w wyborach do europarlamentu i wymienić 
rządzącą w UE, nieprzestrzegającą europejskich wartości elitę na opcje pa-
triotyczne, co z kolei pomoże w dokonaniu postulowanej przeze mnie, nie-
uniknionej zmianie kierunku na rzecz zachowania narodów, wiernych swoim 
ideałom i tożsamości.

Na zakończenie przytoczę myśl seklersko-węgierskiego pisarza, etnografa 
i posła na sejm, Balázsa Orbána, z 1873 roku, aktualną i wartą zastanowie-
nia przez każdego Europejczyka, który gotów jest bronić wartości i narodu: 
„Niechby tak w końcu miast nienawiści i urazy zapanowały szlachetne uczu-
cia miłości i empatii; albowiem ci, których los połączył nierozerwalną nicią, 
mogą odnaleźć szczęście tylko we wspólnym działaniu: zadanie postawione 
narodom wypełnia się nie w nienawiści, ale w pełnym miłości wzajemnym 
wspieraniu; nigdzie bowiem nie znajduje lepszego zastosowania znane łaciń-
skie przysłowie (Inter duos litingantes tertius gandet) aniżeli w życiu naro-
dów; trzecią zaś siłą, która czerpie radość ze sporu, jest ni mniej ni więc a tylko 
żądna władzy tyrania.”


