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Rezumat: Friedman scria că secolul XXI va avea mai multe războaie decât 
secolul XX, dar mai puține catastrofe. 

Același autor aprecia că „un adversar al SUA va fi China, prin 
dinamismul său, va ajunge tot mai sus. Desigur, nu se estima că acest stat va avea 
la sfârșitul anului 2014, cel mai mare PIB din lume, peste 17 trilioane de dolari, 
depășind pentru prima dată SUA.”1 

Aleksandr Dughin aprecia despre „nevoia Reîmpărțirii Lumii, Crearea 
Axei Berlin – Moscova pentru zădărnicirea organizării cordonului sanitar și al 
luptei împotriva rușilor.”2 

În acest context geopolitic se analizează naționalismul post-Trianon, 
specific maghiarilor, controversata lege a maghiarilor de pretutindeni, 
parteneriatul Moscova – Budapesta, Budapesta – Germania, culminând cu 
Dictatul de la Bruxelles, când unii parlamentari români, UDMR, USR-PLUS, 
PRO, au votat pentru separatism etnic maghiar, deci împotriva țării în care trăiesc 
aceștia. 

Cuvinte cheie: Bruxelles, Merkel, Dictat, Ungaria, criterii etnice, 
autonomie, Transilvania, Germania, Brundestag, Ținut Secuiesc, România. 

 
Abstract:  Friedman has writen that the 21st century will have more wars 

than the 20th century, but fewer catastrophes. 
The same author appreciated that „an opponent of the USA will be China, 

through its dynamism, it will reach higher and higher. Of course, it is not estimated 
that this state will have at the end of 2014, the largest GDP in the world, over 17 
trillion dollars, surpassing for the first time the USA. " 

"Aleksandr Dughin appreciated the need for the Redistribution of the 
World, the creation of the Berlin-Moscow Axis to thwart the organization of the 
sanitary cordon and the fight against the Russians." 
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