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A rothadt nyugati sajtó tegnapi és mai teljesítménye, 12 Bayer-Schöpflin cikkel

USA TODAY
Donald Trump republikánus elnökjelölt tegnap Ohio szövetségi állam Akron városában egy
kampányrendezvényen követelte, hogy külön ügyész vizsgálja a Clinton Alapítvány pénzügyeit. Támogatói
el?tt Trump kijelentette, az igazságügyi minisztérium és az FBI „fehérre mossa” azt, hogy Clintonné miként
kezelte külügyminiszterként magánjelleg? emailjeit és e két intézményben „egyértelm?en nem lehet
megbízni, hogy gyorsan és pártatlanul kivizsgálják Hillary Clinton b?ntetteit”, idézi ?t az amerikai napilap
hozzátéve, látszik, hogy Trump az emailek ügyét kampánya f? részévé akarja emelni.
DEUTSCHE WIRTSCHAFTS NACHRICHTEN
Az olasz, francia és a német kormányf? találkozóját és megbeszélését Európa jöv?jér?l az olasz
repül?gépanyahajón egyszer?en szánalmasnak értékeli a német gazdasági-politikai portál. „Felismeréseik
a magatehetetlenségük kifejezése: több katonaság, több titkosszolgálat és több pátosz.” Olyan három
vezet?r?l van szó, akik jöv?re valószín?leg elt?nnek a politika színpadáról. Olyan Európai Uniót képviseltek, ahol a
tagországoknak egymással mer?ben ellentétes terveik vannak a menekültek, a bankok és adósságok
ügyében. Merkel továbbra is nyakasan ellenzi, hogy a realitásokkal és az ok-okozati összefüggésekkel
szembe nézzen. Merkel a legendákban hisz. Holott a rögvalóság az, hogy Szíriában nem „polgárháború” folyik,
hanem a nyugati országok és öbölbeli szövetségeseik rablóháborúja. Menekültek onnan jönnek – Szíriából,
Irakból és Afganisztánból -, ahol a Nyugat katonailag beavatkozott, az állami és etnikai struktúrákat
szétverte, milliókat téve földönfutóvá. Az „iszlám terror” ennek a közvetlen következménye.
*

*

*

Az FBI több ezer olyan új email gyors kiválogatását sürgeti, amelyeket Clintonné magánszerverén tárolt és
amelyek ott már nem találhatóak. Az amerikai szövetségi nyomozók láthatóan még a választások el?tt pontosan
tudni akarják, hogy Clintonné a törvények megsértésével szolgált-e idegen érdekeket. Az eljárást a
konzervatív Judicial Watch (Igazságügyi ?r) szervezet kezdeményezte.
*

*

*

Svédország fordulatot hajtott végre a német Erdogan-ellenes hangulathoz képest: Stefan Löfven svéd
miniszterelnök a török nép aktív közrem?ködését dicsérte a puccskísérlet leverésében. Az Anadolu török
hírügynökségnek kifejtette: „A puccskísérletet a h?si török nép hiúsította meg azzal, hogy az utcára ment és
történelmet írt. Az a tény, hogy a nép kollektíve lépett fel, dönt? volt e siker érvényesülésében”, mondta Löfven.
OE24
„Felmérés: 93 % a keményebb fellépésért menekültügyben” címmel az osztrák közszolgálati adó arról
számol be, hogy egy új közvéleménykutatás szerint a megkérdezettek 79 %-a úgy gondolja, a
b?ncselekményt elkövet? menekülteket gyorsan el kell távolítani az országból. 14 % pedig hajlik erre. Ami a
menekültek szociális segélyezését illeti, 43 % feltétlenül azon a véleményen van, hogy annak minimális összegét
1500 euróban maximálják, és 28 % hajlik erre az álláspontra. 70 százalék azt akarja, hogy csak az kapjon
minimális támogatást, aki már 5 évet töltött Ausztriában.
DIE PRESSE
Az osztrák külügyminisztérium szóviv?je meger?sítette az APA osztrák hírügynökségnek azon tegnap több
médiumban napvilágot látott hírt, miszerint visszahívták Ankarába a bécsi török nagykövetet, miután a kurdok
múlt heti bécsi tüntetései aggasztják a török kormányt, olvasható a vezet? osztrák lapban.
WIENER ZEITUNG
Az osztrák kormány szócsövének tekintett lap arról ír, hogy ugyan hivatalosan a német kormány
menekültügyben hallani sem akar „B”-tervr?l, Berlinben mégiscsak dolgoznak rajta. A Spiegel bels?
kormányzati forrásokból megtudta, hogy a német pénzügyminisztériumban görögországi felvev?táborokról és a
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Frontex által történ? szigorúbb határvédelemr?l készült terv, azok költségeinek részletezésével.
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG
Kivételesen cikket írhatott az elitek körében botrányt okozó könyveir?l (Németország elpusztítja magát, stb.)
ismert volt berlini szociáldemokrata pénzügyi szenátor, Thilo Sarrazin a vezet? német lapban. Ebben azt követeli,
hogy alapvet?en dolgozzák át a törvényeket azért, hogy a nem kívánatos menekültekt?l azonnal meg
lehessen szabadulni, akár katonai segédlettel. Minden illegális bevándorlót és minden olyan személyt,
akinek elutasították menedékkérését haladéktalanul ki kell toloncolni vagy azon országba, ahonnan jött,
vagy pedig az országba, ahonnan belépett az EU-ba.
IL SOLE
A vezet? olasz lap közli az OECD tagok korrupciós indexét. Az európai országok közül a legkorruptabb
Törökország, majd Görögország, Olaszország, Lengyelország és Magyarország következik.
Bayer-Schöpflin témák:
Az alábbi, els? hírnek látszólag nincs köze a jelzett témákhoz. Mint látni fogjuk, nagyon is van. A nyugati sajtóterror
hétköznapjait mutatja:
HAARETZ
„Mintegy 2,8 millió jemeni élete forog veszélyben, beleértve több mint 500 000 gyereket, akiket az éhenhalás
veszélye fenyeget. Nincs hová menniük”, foglalja össze cikke lényegét az angol nyelv? izraeli lap, amely azt írja,
„A szíriai háborúval ellentétben a jemeni háború nincs a nemzetközi figyelem középpontjában… Az ENSZ
csendben marad, f?ként azért, mert tart az ellene irányuló szaúdi gazdasági bojkottól. Mikor volt utoljára,
hogy önök láttak bármilyen videót vagy tévéjelentést a jemeni háborúról?”, kezd?dik a cikk, amely ismerteti,
miként kényszerítette Szaúd-Arábia és az általa vezetett, Jemen elleni hadi koalícióban résztvev? arab országok
Ban Ki Mun ENSZ f?titkárt arra, hogy vonjon vissza egy olyan májusi jelentést, amely a Jemenben megölt
gyermekek 60 százalékának haláláért e koalíciót tette felel?ssé. A f?titkár attól félt, hogy ha a jelentést nem vonja
vissza, az említett országok felfüggesztik pénzügyi hozzájárulásukat a világszervezetnek.
xxxxxxxxxxxxxxx
Tehát: végveszélybe került félmillió jemeni gyerek, 2,8 millió jemeni élete nem számít, de Bayer Zsolt
újságíró kitüntetése és Schöpflin György EP-képvisel? twitter-üzenete elönti a nyugati sajtót.
A kitüntetés kapcsán a német nyelv? sajtó engedelmesen az „antiszemita” vonalat követi. De miel?tt rátérnénk,
exkluzív értesülés: a Bayer-téma elérte az amerikai kormányzatot is. Ira Forman, az amerikai kormánynak az
antiszemitizmust figyel? és az ellen küzd? különmegbízottja. Twitter-üzenetében reagált arra, hogy Bayert
kitüntették: https://twitter.com/SEASForman
Forman kitette még a Bayer-Lázár fotót és linket közölt a Budapest Beaconban augusztus 19-én e témáról
megjelent cikkhez. E lap f?szerkeszt?je Richard Field, az LMP egykori f? pénzel?je.
Der Standardban a hosszú évek óta Budapestr?l a nácizmus miatt magát szétretteg? Gregor Mayer bayerezik. A
cikk egymondatos összefoglalója: „Magyarországon a kitüntetett jobboldali radikális mennydörög a zsidók
ellen és a romákat ’állatoknak’ nevezi”. A cikk címe: „A magyar gy?löletprédikátor érdemrendi kitüntetése
felháborodást okoz”. Lopja el Mayer a „gy?löletprédikátor” kifejezést az osztrák kormányzati szócs?, a Wiener
Zeitung ugyanerr?l szóló, szombati cikke címéb?l.
Szintén bedobta magát a Bayeriádába Boris Kálnoky, aki a jelek szerint munkáltatót váltott: míg korábban a
német Die Weltnek volt budapesti tudósítója, most a vezet? osztrák lapé, a Die Presse-é. Tudósítása címe a régi,
píszí módon retteg? Kálnokyt idézi: „Magyarország: állami kitüntetés Orbán rasszista barátjának”. A cikk
összefoglalója: „Az antiszemita írásairól és roma-gyalázásáról hírhedt Bayer Zsolt újságíró megkapta a
magyar lovagkeresztet. Tiltakozásul a rend több visel?je most visszaadja a kitüntetést.”
A francia jobboldali újságírás vezet? napilapja itt ír ugyanerr?l: http://www.lefigaro.fr/flash3. oldal (összes: 5)
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actu/2016/08/22/97001-20160822FILWWW00211-hongrie-des-personnalites-denoncent-le-racisme.php
A Der Spiegel, a legolvasottabb német hírportál pedig itt: http://www.spiegel.de/politik/ausland/ungarnverdienstorden-fuer-rechtsextremen-hasspublizisten-zsolt-bayer-a-1108907.html
Az osztrák közszolgálati adó itt: http://orf.at/stories/2354897/
A brit Guardian itt:
https://www.theguardian.com/world/2016/aug/23/award-for-racist-journalist-in-hungary-sparks-protests
Arról ugyancsak az egész világsajtó értesülhetett, hogy „hatalmas felháborodást” keltett, amiért Schöpflin György
fideszes európai parlamenti képvisel? egy twitter-üzenetében azt írta, a magyar határkerítésre tett
disznófejek hatékonyan elriasztanák a migránsokat.
A világ legnagyobb hírügynöksége, a brit Reuters így jelentett err?l: http://www.reuters.com/article/us-europemigrants-hungary-idUSKCN10X17S
De még a Hawaii szigetcsoporthoz tartozó Kauai szigeten megjelen? Garden Island is idézi az esetet az amerikai
Associated Press hírügynökség nyomán, címében „magyar tisztségvisel?r?l” írva:
http://thegardenisland.com/news/world/hungarian-official-says-pigs-heads-would-scaremigrants/article_285190ab-4409-5225-8dea-144ff3e9b3b7.html
Egy brüsszeli szakportál pedig így jelentett a témáról: http://www.euractiv.com/section/globaleurope/news/hungarian-mep-pigs-heads-would-deter-migrants-at-border-fence/?nl_ref=19108186
www.lovasistvan.hu

Tisztelt olvasók!
Legyenek olyan kedvesek és támogassák "lájkukkal" a Flag Polgári Magazin facebook oldalát, a következ?
címen: https://www.facebook.com/flagmagazin
- Minden "lájk számít, segíti a magazin m?ködését!
Köszönettel és barátsággal!
www.flagmagazin.hu
Tweet
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