
Szergej Sztanisev beszéde 

Szergej Sztanisev, elnök, Európai Szocialisták: - Jó napot kívánok kedves barátaim! Nagyon jó dolog itt 

lenni Attilával, Gurmai Zitával, az Európai Női Szocialisták vezetőjével. Azért vagyok itt, hogy 

kifejezzem nagyrabecsülésemet, tiszteletemet a párttal és annak ügyével összefüggésben és el kell 

mondanom, hogy mi európai szociáldemokraták tudjuk, hogy Magyarországon a Szocialista Párt a 

demokrácia letéteményese.  

És el kell mondanom és köszöntöttétek is őket már, az Európai Szociáldemokrata Pártnak körülbelül 

200 aktivistája jött el Budapestre, hogy kifejezze szolidaritását veletek. Önök, ti ott vagytok az 

élvonalában annak a harcnak, amit mi azért vívunk, hogy egy fair, tisztességes, még tisztességesebb, 

még inkább egyenlőségre alapuló Európa jöjjön létre. Évek óta, már majdnem Fidesz kormány van 

Magyarországon, Orbán Viktor van hatalmon. Ők valamiféle forradalomról beszélnek. Egy olyan 

forradalomról, aminek az élén állnak. Azt azonban sohasem fogják megmondani nektek, hogy mi 

ellen is lázadnak valójában. A munkahelyek ellen lázadnak? Igen. Az ellen lázadnak, hogy 

hozzáférésetek legyen az oktatáshoz? Igen, az ellen lázadnak. Azért lázadnak, hogy a magyaroknak 

legyen egy olyan alapvető joga, hogy eldöntse, hogy mi jobb a saját országának és magának? Igen, ez 

ellen lázadnak. Nincs annál veszélyesebb, mint amikor egy populista van hatalmon és ez a populista 

beszél a nép nevében, elmondja, hogy mi a jó a népnek, de nem tesz érte semmit.  

Orbán Viktor nem érti a demokrácia igazi természetét. Számára a demokrácia kontrollt, irányítást 

jelent. Olyan, mint egy kuktafazék, amelyik egyre nagyobb energiát, hatalmat halmoz fel saját 

magában és ez az alaptörvény, amiről szavaztak, ez egy botrányos példája ennek a politikának. És én 

nagyon tiszteletem a Magyar Szocialista Pártot, amiért ennyire tisztán, nyilvánvaló módon, mindezek 

ellenében dolgozik. Azért vagyok itt, a jelenlétem másik célja, hogy Mesterházy Attilát és csapatát 

támogassam. Attila egy nagyon erős vezető. Sikerült neki egyesíteni .. erővel megtöltenie a Magyar 

Szocialista Pártot. Megvan benne a bátorság, hogy kiálljon és megvédjen bizonyos alapelveket, a 

fairséget, a tisztességet, a médiát, és mindezt az egész országban. És azt is tudom, hogy Attilának van 

egyfajta jövőképe. Attila azt mondja, hogy Magyarország sokkal jobban teljesíthet, mint ma. Ha volna 

egy megfelelő, kiszámítható, stabil gazdaságpolitika, egy olyan gazdaságpolitika, ami figyelembe 

venné a valós helyzetet, a jelenlegi kihívásokat. Egy olyan gazdaságpolitika, amelyiknek lenne 

bátorsága, hogy szembenézzen és legyőzze azokat a problémákat, amik az országot és annak 

lakosságát fenyegetik.  

És Attila az Európai Szocialisták nevében hadd kívánjak neked szerencsét ebben a programban. 

Tudom, hogy jelenleg Orbán Viktor abban a meggyőződésben él, hogy hatalma határtalan. Ő azt hiszi, 

hogy ő és a Fidesz mindent megtehetnek, amit akarnak, de azt tudom mondani nektek, hogy nincs 

igazuk. Nálunk is, Bulgáriában is van egy olyan valaki, mint Orbán Viktor, őt úgy hívják, hogy Boriszov. 

A médiában, a közvélemény-kutatásokban teljesen golyóállónak, sziklaszilárdnak tűnt, azonban nem 

teljesítette az emberek várakozásait és cserben hagyta az országot. Két héttel ezelőtt a bolgár 

emberek kivonultak az utcára és elsöpörték Boriszov hatalmát. És végül is meg kell mondanunk, hogy 

minden önkényuralmi politikusnak ez a sorsa. Azt kell mondanom, el kell mondanom nektek, hogy 

2014-ben egy óriási küldetésünk lesz és ez arról fog szólni, hogy Európát visszahozzuk az 

állampolgároknak, egy fair, sokkal tisztességesebb társadalmat, gazdaságot hozzunk létre. Sok 

szerencsét kívánok mindnyájatoknak ennek a missziónak, ennek a dolognak a végrehajtásában. 

Köszönöm. 


