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A LIBERÁLIS EP-KÉPVISELŐ ELLENZI, HOGY A SZEXUÁLIS KISEBBSÉGEKHEZ TARTOZÓK GYERMEKET FOGADHASSANAK ÖRÖKBE

Rareş Bogdan az Európai Parlament „aberrációiról”
Szembement Rareş Bogdan 
liberális párti EP-képviselő 
az uniós parlament fősod-
rával: a román honatya 
határozottan ellenzi, hogy 
az azonos nemű párok 
gyereket fogadjanak örök-
be, és az „apa” és „anya” 
kifejezések használatához is 
ragaszkodik.

 » PATAKY ISTVÁN

R areş Bogdan ellenzi, hogy 
a szexuális kisebbségekhez 
tartozók gyermeket fogad-

hassanak örökbe. A Nemzeti Li-
berális Párt (PNL) magyarellenes 
nyilatkozatairól is híres alelnöke 
és európai parlamenti képviselője 
szerint egy ilyen döntés „megvál-
toztatná a világot, amiben élünk”. 
Hozzátette, amikor egy női pár 
vagy két férfi  szerelméből gyerek 
jön a világra, akkor felülbírálható 
lesz ez az álláspont.

„Ne induljunk el az Isten ál-
tali alkotás megváltoztatásának 
irányába” – mondta két minapi 
televíziós interjúban is Bogdan, 
akit annak kapcsán kérdeztek, 
hogy az Európai Parlament for-
dítóinak előírnák: az apa és az 

anya szavak helyett csak a szülő 
meghatározást használják. „Ha 
valaki azt hiszi, elveheti tőlünk 
azt az örömöt, hogy azt mondjuk, 
anya vagy apa, az nagyot téved” – 
fogalmazott az Aranyosgyéresen 
született volt műsorvezető. Rareş 
Bogdan aberrációnak nevezte 
az európai parlamenti felvetést. 
„Sok aberrációt láttam már az 
Európai Parlamentben, de a mos-
tani javaslat ellen harcolni fogok. 
A legkonzervatívabb csoportot 
fogom erősíteni” – hangoztatta a 

PNL alelnöke. Arra emlékeztetett, 
hogy a tapasztalatok alapján a 
gyerekek kilencvenöt százaléká-
nak az anya az első szava.

Az anya, apa szóhasználatot 
tiltani kívánó EP-javaslatról a 
Szociáldemokrata Párt egyik kép-
viselője is nyilatkozott. Radu Cris-
tescu egy újságírói kérdésre vá-
laszolva ironikusan azt mondta: 
„Épp most gondoltam arra, hogy 
felhívom a Szatmárnémetiben élő 
édesanyámat, de nem tudom, mi-
ként szólítsam.”

Az Európai Parlament néhány 
nappal ezelőtt nagy többséggel 
elfogadott határozatával kap-
csolatban, amely az LMBTQI- 
(leszbikus, meleg, biszexuális, 
transznemű, queer és intersze-
xuális) közösség tagjainak sza-
badságát biztosító övezetté mi-
nősíti az uniót, Rareş Bogdan 
elmondta: tartózkodott a szava-
zásnál. Azzal indokolta pártja 
EP-csoportjának álláspontját, 
hogy bár nem fogadták el mó-
dosító indítványaikat, el akarták 

kerülni, hogy „a szupertoleráns 
Romániát Lengyelországgal és 
Magyarországgal azonos kategó-
riába sorolják”.

Az uniós parlament az Európai 
Bizottság támogatásával ezzel az 
állásfoglalással határolódott el 
Lengyelországtól, ahol az utóbbi 
években több száz önkormány-
zat nyilvánította magát LMBTQI-
mentes övezetnek, tiltakozva a 
genderideológia káros hatásai 
ellen. A Magyar Nemzet korábbi 
beszámolójában arra emlékezte-
tett, hogy az EP nemcsak Varsó-
nak, de Budapestnek is odaszólt 
a határozatban, mondván: Ma-
gyarország az alaptörvény tavaly 
decemberi módosításával korlá-
tozta a LMBTQI-személyek jogait, 
s semmibe vette a transznemű és 
nem bináris személyek létezését. 
(A nem bináris nemi identitás 
az, amelyik sem a férfi , sem a női 
kategóriába nem illeszkedik.) Az 
„apa férfi , az anya nő” kitételt az 
Európai Parlament Lettország 
esetében is kifogásolja: a balti 
államban a parlament javasolta 
a magyarhoz hasonló alkotmány-
módosítást, ám azt az alkotmány-
bíróság végül jogellenesnek ítélte 
meg. Rigában azt mindenesetre 
kimondták, hogy a házasság férfi  
és nő közötti szövetség.

Megfenyegették
Maia Morgensternt

Halálos fenyegetést tartalmazó 
levelet küldtek szombaton, 

a zsidó húsvétnak is nevezett 
pészah kezdetén Maia Morgens-
ternnek, a bukaresti Állami 
Zsidó Színház művészének. 
A levélről ő maga számolt be, 
azzal a megjegyzéssel, hogy azt a 
pészahra és a színházi világnap-
ra időzítették.

A levél szerzője Andrei Illa-
rieként mutatkozott be, és azt 
írta: a küldemény a Románok 
Egyesüléséért Szövetség (AUR) 
részéről érkezett.

A zsidó színház e-mail-címe-
ire elküldött levélben a szerző 
azt írta: mivel Morgenstern 
ellenséges hangnemben beszélt 
egy barátjáról, megölik, a lányát 
megerőszakolják, a színházat 
pedig felgyújtják a színészekkel 
együtt.

George Simion, az AUR társ-
elnöke határozottan cáfolta, 
hogy a pártnak köze lenne a 
levélhez, mint mondta, nincs 
is Andrei Illarie nevű tagjuk. 
Szerinte lejárató akcióról van 
szó, szolidaritásáról biztosította 
Morgensternt a minősíthetet-
len, „megalázó, antiszemita és 
kültelki” hangvételű támadás 
miatt, és felszólította a hatósá-
gokat, derítsék ki, ki állhat az 
akció mögött.

Morgenstern feljelentést tett 
a levél miatt, a rendőrség pedig 
közölte: a levélben szereplő 
IP-cím nem a feladó valós címe. 
(B. L.)
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Ellenérzések. A Nemzeti Liberális Pártot képviselő Bogdannak határozottan nem tetszik az EP álláspontja
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