
Nationalister ønsker Orbán 

tillykke: En god dag for Europa 

EU-skeptikere fra hele Europa begejstres over Viktor 

Orbáns klare sejr i det ungarske parlamentsvalg. 

 
Den ungarske premierminister Viktor Orbán og regeringspartiet Fidesz vandt parlamentsvalget søndag. 
(Foto: Leonhard Foeger © Scanpix) 
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Viktor Orbáns og regeringspartiet, Fidesz', klare sejr ved det ungarske parlamentsvalg 

vækker begejstring hos EU-skeptikere rundt om i Europa. 

En af de første til at lykønske regeringspartiets leder er den franske leder af Front 

Nationale, Marine Le Pen. 

- Viktor Orbáns store og klare sejr i Ungarn viser, at EU’s forslag om masseimmigration 

igen bliver afvist, lyder det på Twitterfra Marine Le Pen, der også ser det som et tegn på, 

at nationalisterne kan vinde flertal ved det kommende valg til Europa-Parlamentet. 

Også i Tyskland og Holland vækker immigrationskritiske Viktor Orbáns sejr stor 

begejstring. 

mailto:jelj@dr.dk
https://twitter.com/MLP_officiel/status/983100072928989184


- En dårlig dag for EU, men en god dag for Europa, skriver tyske Alternative für 

Deutschlands Beatrix von Storch, mens det hollandske Frihedspartis leder, Geert Wilders, 

kalder det for en 'velfortjent sejr' til Viktor Orbán. 

Heller ikke lederen af det italienske højrenationalistiske parti 'Italiens brødre', Giorgia 

Meloni, lægger skjul på, at Ungarn går den rette vej. 

- Bekæmpelsen af tvungen islamisering som kontrast til økonomisk spekulation og 

globalisme, det er også den model 'Italiens brødre' vil have i Italien, skriver hun 

på Twitter,hvor det, hun kalder 'Europas patrioter' ønsker Viktor Orbán tillykke med 

valgsejren. 

'Det handler om Ungarns fremtid' 

Med 134 plader ud af parlamentets i alt 199 bliver Fidesz det suverænt største parti, 

samtidig med at det med totredjedele af stemmerne vil have magten til at ændre landets 

forfatning. 

Med valgsejren kan Viktor Orbán se frem til sin fjerde periode. 

Og siden 2010 har han været på konfrontationskurs med EU, hvor den ungarske regering 

er blevet kritiseret for korruption for at begrænse demokratiet og for at underminere 

retsvæsenets uafhængighed. 

- Det handler om Ungarns fremtid, sagde han søndag morgen efter en valgkamp, hvor han 

gentagne gange har advaret om, at EU står for en kurs, der tillader Ungarn at blive et 

'indvandringsland'. 

Efter flygtningekrisen i 2015 var Ungarn landet, der som de første aktivt satte en stopper 

for vejen ind i lande ved at sætte pigtråd og hegn op, ved grænsen mod Serbien og 

Kroatien. 

Og den skarpe retorik og hårde kurs i immigrationspolitikken er en af grundene til, at 

Fidesz' overbevisende sejr også giver anledning til bekymrede miner rundt om i Europa. 

Til avisen Die Weltopfordrer Luxembourgs udenrigsminister, Jean Asselborn, til at gå imod 

det, han kalder 'nedbrydning af værdier'. 

Han udtrykker samtidig bekymring over, at Ungarn vil få følgeskab af Polen og eventuelt 

andre lande i Central - og Østeuropa. 
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