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- „Храброст је тражити и изговарати
истину“, рекао је Жан Жорес. Догађаји на
Косову и у Србији су ме дотукли. На Косову сам самом себи рекао: са исламском
инвазијом, су тра ћемо ми бити мањина.
А ако желимо да реагујемо како бисмо
одбранили наше право на идентитет, да
ли ћемо онда и ми бити бомбардовани?
Косово је мржња Запада према хришћанским вредностима, то је капитулација.
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- Суверенитет народа је замењен уговорним правом мултинационалних компанија. Постоји једна дубока логика између
одбацивања идентитета и суверенитета.
Исход тог одбацивања је друштво које
постоји само кроз економију, што представља чист материјализам. А економијом управљају мултинационалне компа22
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није. Европски парламент се непрестано
налази у издаји народа и његовог суверенитета што се тиче споразума ТТИП,
али и других области. Народ ће се адаптирати, а национални парламенти неће ни
бити консултовани по том питању.
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- Либерализам је у ствари индивидуализам и као такав се претапа у колективизам јер не познаје појам „индивидуа“.
Овај појам човека враћа његовим природним везама, његовој историји, породици, језику, прецима, природи. Према
томе, човек који нема те природне везе
престаје да постоји, или постоји само
преко економских веза. Демократија, ван
људске стварности, чиста је формалност.

Овде, у овом парламенту, говори се о демократији, али се игнорише Човек у тој
својој реалности. Демократија је само
формалност.
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- Да би се пробудила Европа, још жива
и која је оличење традиција, ми морамо
да се ослободимо Европе онакве каква је
данас. А то неће бити безболно. Међу тим,
ми смо данас сведоци нечег сасвим супротног. Ми смо сведоци Европе која намеће истовремено ауторитативан систем
против оних који се усуде да је демаскирају и која се повезује са порицањем реалности. Европске институције развијају
један антихришћански идеолошки пројекат. Данашњи европски хуманизам је
један антихришћански хуманизам у том
смислу да је у њему човек без историје,
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без културе, без идентитета производ
светског тржишта, и његова је намена да
користи том истом тржишту.
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- Европа има смисла само са Русијом. Без
Русије је Европа у ствари НАТО-изован
Запад. Виктор Орбан је наравно један
врло храбар човек и требало би да буде
пример многим владама. Начин на који
европске институције, као и Немачка која
је иза њих, намеравају да врше притисак
на те државе, једноставно је скандалозан.
Исток нас подсећа на наше наслеђе. Запад
је под глобалистичком доминацијом Сједињених Америчких Држава.
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- У Француској постоји једна стара изрека која каже: „Другари и лупежи“. Ми
се заиста налазимо пред невероватним
савезом људи који су истовремено одговорни, пасивни сведоци и профитери
пропадања Француске. Али имам поверења у нашу способност да ујединимо родољубе у догледно време и да спасимо нашу
земљу. Нисам човек ниједне партије, ја
сам слободан човек. Ако је пао Берлински
зид, пашће и зид кукавичлука.
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- Наравно, то је један од наших главних
циљева. Знате, много Француза се још
увек сећа нашег пријатељства и рана од

понижавања које смо допустили да вам
се нанесу. Али докле год Србија буде била
Србија, и докле год Француска буде била
Француска, моћи ћемо да оживимо наше
пријатељство. Сетите се Виктора Игоа,
који је писао о Србији када је робовала
под турским јармом: „Када престане патња ове херојске мале нације“. Покренимо
заједно наш отпор и обнову Европе.
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