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K Ö Z L E M É N Y  
AZ EU INTERNETES VÉDELEMRŐL SZÓLÓ ÁLLÁSFOGLALÁSÁNAK  

MAGYAR ÉS LENGYEL DIPLOMATÁK VÉTÓJÁVAL KAPCSOLATBAN 

A megjelent hírek szerint Magyarország és Lengyelország megvétózta az internetes térben védelemre 

szoruló csoportokkal kapcsolatos közös EU állásfoglalást.  A magyar és a lengyel diplomaták a fiatal 

LMBTQ emberek csoportját ki kívánják húzni az internetes védelemre szoruló nevesített társadalmi 

rétegek közül. 

Bár a mostani törekvések arra irányulnak, hogy a különböző LMBTQ csoportokhoz tartozó emberek 

tulajdonképpen egyenlőek a többi társadalmi csoporttal, amíg létezik homofóbia és nincs valódi 

elfogadás a társadalomban, addig igenis szükség van az LMBTQ fiatalok kiemelt védelmére az 

internetes térben is. 

Érthetetlen, hogy Magyarország miért kívánja szűkíteni az emberek internetes biztonságát segítő 

európai állásfoglalás körét. És érthetetlen az is, hogy miért épp az LMBTQ emberek azok, akiknek a 

magyar diplomácia szerint nem jár kiemelt védelem az internetes térben. 

Hacsak nem arról van szó, hogy a migránskérdés után az LMBTQ társadalom lesz az a terület, ahol az 

Orbáni politika szembe akar menni az Európai Unióval és a demokráciával, nem sok értelme van ennek 

a vétónak. Ez az EU-s állásfoglalás semmiben sem befolyásolja a Fidesz politikáját, ennek 

megvétózásából semmilyen belpolitikai előnyük nem származik. 

Félő, hogy Magyarországon a migránsok hiánya miatt új ellenségképet kell kreálni a Fideszes szavazók 

számára. A hajléktalanok csoportja után lehet, hogy most az LMBTQ társadalom lesz a következő 

célpont. És hol lesz ennek a vége? Majd jönnek a vallási kisebbségek, esetleg a nők, a fogyatékkal élők? 

A Baloldali LMBTQ Közösség (amely a Magyar Szocialista Párt munkaközössége tiltakozik az ellen, hogy 

az LMBTQ fiatalok kikerüljenek az internetes térben különleges védelmet érdemlők csoportjából. 

Naponta folyamatosan érik atrocitások a fiatalokat az általuk használt internetes felületeken, és ezek 

az atrocitások bármelyik kisebbséghez tartozó fiatalok esetében sokkal erősebbek. Jár nekik az 

állásfoglalásban megfogalmazott védelem. 
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