Kedves Mindenki!

Bizonyára hallottatok Michel Houellebecq könyvéről, a
Behódolásról (Soumission), mely az idén január 7-én, a Charlie
Hebdo elleni támadás napján jelent meg. Nos, a legutóbbi
fejlemények – a muzulmán menekültek áradata, Nyugat-Európa
tehetetlensége, sőt, a németek idő előtti behódolása (befogadnak
800 ezer, de akár 1 millió menekültet is még az idén) arra int,
hogy Houellebecq nem fantáziált, itt van, megérkezett, amit
megjósolt.
Ugyanakkor természetesen csodálattal adózunk a német népnek ezért a hihetetlen emberbaráti
gesztusért. Áldozatvállalásukat a nácizmus bűnei helyrehozásának szándéka magyarázza. (A
közelgő munkaerőhiányra való hivatkozás téves, lásd erről a hivatkozott elemzést.) 1 De miért
nem viszik el közvetlenül, hajókkal a menekülteket a törökországi táborokból és Libanonból,
Jordániából? Miért késztetik őket erre a gyötrelmes exódusra? És miért okoznak káoszt és
fejetlenséget az útbaeső öt országban? Miért nem regisztrálják és szelektálják ők a
menekülteket közvetlenül a helyszínen?
A nyugat-európai baloldal a másság, a politikailag korrekt beszéd és a tolerancia kultuszának
következtében és a rasszizmus bélyegétől való félelem miatt degenerálódott, képtelen az
önvédelemre, a veszély felismerésére. Sőt, amint azt a Behódolás előre vetíti – és az eddigi
nyugat-európai politikai gyakorlat azt alá is támasztja – az iszlám bevándorlókra kíván majd
támaszkodni a nemzeti „szélsőségesekkel” szemben vívott politikai csatáiban. Nem a
menekültek százezreinek befogadásával, hanem a közel-keleti viszonyok normalizálásával
kellene a válságot megoldani. Az elöregedő társadalmak gondjaira is van megoldás.2
Itthon már a Behódolás harmadik kiadása is elfogyóban van. Olvassátok, terjesszétek. És ne
habozzatok hazaárulónak nevezni azokat, akik bírálják a kormány határvédelmi intézkedéseit
és bevándorlási politikáját. Egyúttal melegen ajánljuk nekik Kertész Imre évekkel ezelőtt írt,
mostanában gyakran emlegetett sorait: „Európa, gyerekes és öngyilkos liberalizmusa miatt
hamarosan aláhanyatlik. …a kapuit szélesre tárja az iszlám előtt, nem mernek többé beszélni
fajról és vallásról, miközben az iszlám csak az idegen fajokkal és vallásokkal szembeni
gyűlölet nyelvét ismeri.” Most nem elvekre, hanem jól informáltságra és józan ítélőképességre
van szükség.
Akik nem a fikcióra akarnak támaszkodni és nem is egy Nobel-díjas író intelmeire, és nem
nyilvánvaló számukra, hogy hova vezet a nyugat-európai baloldal politikai gyakorlata,
azoknak ajánlom, olvassák el a német belügyminisztérium 2011-ben kiadott elemzését a fiatal
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Lásd erről: http://kisskaroly.x3.hu/publicisztika/mi_var_az_eloregedo_tarsadalmakra.pdf
Lásd ugyanott.

muzulmánok integrálásának problémáiról,3 vagy nézzék meg a ZDF riportját a „párhuzamos
társadalmakról”.4
Ami a szolidaritást illeti: itt van nekünk – a 900 ezerből – az a kb. félmilliós képzetlen,
munkaképtelen, segélyen és közmunkán tengődő, cigánytelepeken élő népesség, akiket
integrálnunk kellene (és akiket – ha Nyugat-Európában feltűnnek – , azonnal kitoloncolnak).
Bp, 2015. szeptember 10.

Kiss Károly
(közgazdász és társadalomkutató)
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Lebenswelten junger Muslime in Deutschland. (762 oldal, de elég csak a bevezetőt és az összegzést elolvasni.)
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Downloads/DE/Broschueren/2012/junge_muslime.pdf?__blob=publicatio
nFile
4
https://www.youtube.com/watch?v=lbgLwLUwxoI

