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Tisztelt Elnök Úr!

Az egyes  házszabályi  rendelkezésekről  szóló 10/2014.  (II.  24.)  OGY határozat  2.  melléklet  43.
pontjában  foglaltak  megvalósulása  érdekében  mellékelten  megküldöm  Dr.  Szél  Bernadett
(független) országgyűlési képviselő "Bocsánatot kér a Greta Thunberget illető megjegyzései miatt,
amivel  minden  autista  embert  vérig  sértett?  " című,  K/7569. számú  írásbeli  választ  igénylő
kérdésére adott válaszomat.



Címzett: Dr. Szél Bernadett (független)
Benyújtó: Dr. Orbán Balázs, Miniszterelnökség államtitkára 

Tisztelt Képviselő Asszony!

Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény 42. §-ában foglaltak szerint a Gulyás Gergely
miniszter úrhoz benyújtott,  "Bocsánatot kér a Greta Thunberget illető megjegyzései miatt, amivel
minden autista embert vérig sértett? " című,  K/7569. számú írásbeli  kérdésére – a miniszter úr
megbízásából – az alábbi választ adom.

A több millió  kíváncsi  szempár  kereszttüzében élő,  még csak  16 éves  Greta  Thunberg  a  svéd
közéletben  ismert  Thunberg-Ernman  házaspár  gyermeke.  A  tinédzserből  megkerülhetetlen
világjelenség lett, a család pedig könyvet írt az igen küzdelmesnek, embert próbálónak tűnő éveiről
és a klímavédelemről. A Greta-jelenség jobb megértését segíti az „Ég a házunk” címmel immár
magyarul  is  kiadott  könyv,  amely  a  környezetvédelmen  túl  egészen  közeli  képet  fest  a  család
harcáról az ADHD, depresszió, evészavar, Asperger-szindróma és dacszindróma ellen is.

Bizonyára az Ön figyelmét is felkeltette, amikor a nyugati sajtót bejárta az a hír, hogy a „We don’t
have  time”  nevű  –  a  magát  részvénytársaság  és  jótékonysági  alap  hibridjeként  leíró,  radikális
klímavédelmi  intézkedéseket  sürgető  –  startup  a  részvénykibocsátását  Greta  Thunberggel
népszerűsítette és tette kelendővé. Természetesen a kislány tudta nélkül, de annál nagyobb anyagi
sikerrel. Nem ez volt az első és egyedüli eset, amikor tömegek gondolkodtak el azon, hogy a fiatal
svéd lányra sokan pr-termékként tekintenek és kétes céljaik elérése érdekében felhasználják Őt.

A gazdasági haszonszerzésen túlmenően szinte már tényszerű, hogy a liberális és baloldali politika a
világméretű  Greta-jelenséget  politikai  termékként  használja  fel,  és  a  fiatal  lányt  klímabábuként
rángatja a hatalmas tömegek előtt. Az persze a legkevésbé sem foglalkoztatja azt a közeget, hogy a
fiatal  lány  hogyan  tudja  kezelni  a  világméretűre  nőtt  elvárásokat,  a  felé  irányuló  rajongást  és
gyűlöletet.

A fentieken  túl  az  is  megdöbbentő  és  végtelenül  képmutató,  ahogyan  a  globális  baloldal  a
zöldügyet, a klímavédelmet megpróbálja kisajátítani. Ez a liberális és baloldali zöldpolitika Janus-
arcúsága: kihasználni egy 16 éves fiatal lányt, politikai célok elérése érdekében. Kívül zöld, belül
üres. A fentiekkel szemben azonban nem ilyen a konzervatív zöldpolitika. Magyarország Kormánya
ahelyett, hogy hangzatos látszatintézkedésekkel keresné a nemzetközi közösség figyelmét, inkább
cselekszik.  Örömmel  tájékoztatom,  hogy  a  Kormány  2010  óta  számos  olyan  szakpolitikai
intézkedést  hozott,  amely  a  környezet  védelmét  szolgálja:  javítottunk  a  lakások
energiahatékonyságán,  csökkentettük hazánk szén-dioxid  kibocsátását,  növeltük  az  erdőterületek
nagyságát és jelentős eredményeket értünk el a hulladék-újrahasznosítás területén is. A felsorolásból
is kitűnik, Magyarország Kormánya nem csak beszél a környezetvédelemről, hanem tesz is érte!

Meggyőződésem, hogy bocsánatot egyrészről pedig azoknak kellene kérniük, akik a 16 éves Greta
Thunberget gazdasági és politikai haszonszerzésre használják fel,  használják ki.  Míg másrészről
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azoknak is bocsánatot kellene kérniük, akik – a politikai haszonszerzés reményében – kizárólag
csak beszélnek a környezetvédelemről. A téma komolyságánál fogva pedig arra kérem Önt, hogy
Miniszter Úr mondatait ne magyarázza félre, azoknak valótlan tartalmat ne tulajdonítson.

Budapest, 2019. október 14.

Tisztelettel:

Orbán Balázs
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