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13. AMIT NEM SZERETNÉNK...

Programunk pozitív jellegét még erősebben kihangsúlyozandó, röviden azt is megfogal-
mazzuk, hogy mi az amit nem szeretnénk.
Nem áll szándékunkban visszaforgatni az idő kerekét, és akár egyetlen, a történelem
süllyesztőjében eltűnt ideológiát visszahozni vagy tovább élni hagyni, netán a hatalomba
segíteni. Aki pedig e programot olvasva rosszhiszeműen keresi ennek jeleit, az csak
saját szűklátókörűségének lesz áldozata.

Programunk egyedisége abban rejlik, hogy nem csak érthető és előremutató, hanem az
elmúlt 20 év sebeit orvosolandó, szükségszerű, konkrét, de mindemellett megvalósítha-
tó, amely a III. évezred kihívásaira is megoldást kínál, miközben világos és járható utat
mutat a magyar nemzet minden tagja számára.

Nyilvánvalóan lehetnek olyan kijelentéseink, melyek már másoktól is elhangozhattak,
de vélhetően azokat nem a globális célért érzett felelősség vezérelte – amit mi ökologi-
kus, röviden szólva „zöld” gondolkodásnak nevezünk –, hanem valami más, öncélú vagy
alantas elképzelések érdekében tették, és csak mint jelszót vagy propaganda eszközt
tűztek zászlaikra, miközben azt soha egyáltalán nem gondolták komolyan.

Egyes kijelentéseink vagy gondolataink
miatt közvetlen és egyenes párhuzamot
vonni a Zöld Párt® és bármilyen más
politikai irányzat vagy szervezet között,
nem csak merő ostobaság, hanem a pár-
tokkal, politikusokkal és ideológiákkal
szembeni fenntartásainkból és lesújtó
véleményünkből eredően ez már egye-
nesen sértés ránk nézve.

Ennek ellenére politikai ellenfeleink a gyengeségük okán, valamint a szándékos félre-
magyarázásuk és vitaképtelenségük miatt, kétségkívül úgyis az ilyen esetekben már
olyannyira szokásukká vált csúsztatásokhoz fognak folyamodni. Ez pedig azért van,
mert tisztességes módon, vagy értelmes párbeszéddel a programunk közérthetőségé-
vel, céljaink magasztos társadalmi és globális értékeivel máshogy nem képesek szembe-
helyezkedni, csak a már bevált alantas módszereikkel.
Fontos hangsúlyoznunk az emberi jogok és az egyenlő elbírálás elvét követve, hogy
egyetlen társadalmi réteget, osztályt vagy csoportot sem szeretnénk egyoldalú előnyök-
ben, de ugyanakkor hátrányokban sem részesíteni, és a nemzet életében betöltött szere-
püket túlhangsúlyozni.

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - AMIT NEM SZERETNÉNK
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Kedves honfitársaink, embertársaink!

Ahogy Önök is olvashatták, programunkban szó sincs valamiféle egyoldalú „zöld dikta-
túráról”, a környezetvédelem gyakran hamis eszméjének mindenek fölé helyezéséről.
Még egyszer hangsúlyozzuk azok kedvéért, akik nem vették a fáradtságot, hogy elolvas-
sák és értelmezzék is e programfüzet sorait: nem idealista bálnavédők, gázálarcban
tüntető anarchista bohócok vagy érdekcsoportok által felbérelt libatömés-ellenes mimó-
zák, de nem is szemétszedő úttörők vagyunk – bár a „szemételtakarítás” úttörőmunká-
ja még valóban ránk vár, hogy a hagyományos politizálás végre oda kerülhessen, ahová
való: a történelem szemétdombjára...

A Zöld Párt® tagjai és támogatói nem mások, mint a nemzeti értékeinket, a társadalmi
és gazdasági lehetőségeinket, kultúránk, erkölcsünk és anyanyelvünk jelentőségét pon-
tosan ismerő, mindezeket nagyra értékelő és megbecsülő magyar emberek, akik úgy
gondolják, bárhol is él az ember, nem helyezheti magát a természet fölé sem erkölcsi-
leg, sem fizikailag, sem bármilyen más szempontból,

Önző érdekből éppúgy nem zsarolhat-
juk a Föld nevű gigantikus rendszert,
mint ahogy az egyén, mint állampolgár
sem élősködhet szabadon az őt óvni, vé-
deni és megtartani hivatott államon.
Aki más kárára cselekszik, nem fizet
adót vagy nem tartja be a szabályokat,
előbb-utóbb szembesül a törvény szigo-
rával. Az emberiség évszázadok óta
megbocsáthatatlan bűnöket követ el az
élőhelyek hihetetlenül finoman hangolt
rendszerével szemben, amit természet-
nek nevezünk, és bizony ha nem hagy-
juk ezt abba, rövidesen elnyerhetjük érte
a méltó büntetésünket.

Nem kívánjuk egy szemernyit sem csorbítani sem az emberi jogok, sem a demokrácia
intézményét. Éppen ellenkezőleg, hiszen a világon elsőként egy igazi, nemcsak az em-
berek jogaira, hanem a jövőjére is figyelmet szentelő, a társadalom minden tagja számá-
ra elfogadható, ideális és kívánatos demokratikus jogállamot kívánunk felépíteni, ahol a
népképviselet végre értelmet, az egyenlő elbírálás fogalma pedig tartalmat nyer, és nem
csupán hazug, üres frázisként puffogtatják mindezt az élősködő politikusok.

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - AMIT NEM SZERETNÉNK

                                  MERT CSAK RÉSZE A TERMÉSZETNEK, NEM AZ URA!
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Hiába ábrándozunk jóléti államról, ha nem fogadjuk el, hogy annak bizonyos, a termé-
szet törvényeitől is erősen függő korlátai és követelményei vannak. Ha pedig elmegyünk
választani, és újra és újra csak azokra szavazunk, akik eddig is a nyakunkra hurkolták a
kötelet, és már több évtized alatt bebizonyították, hogy teljességgel alkalmatlanok az
ország vezetésére, akkor nem csak óriási hibát követünk el, hanem az utókorral, gyer-
mekeinkkel és unokáinkkal szemben is vétkezünk, hisz mindannyian láthatjuk és érez-
hetjük, hogy politikusaink a jövőnket csak tönkretenni tudják.

És persze hogy vérszemet kapnak, ha ezért nem börtön vagy száműzetés, hanem hata-
lom és dicsőség, no meg rengeteg pénz is járt nekik. Magyarán szólva: ha hagyjuk a
politikusokat tovább lopni, akkor azok gátlástalanul el is fogják venni mindazt, ami a
miénk. Nem áldozhatjuk fel utódaink életét a zsarnoki politika oltárán, haszonleső
élősködők közreműködésével! Ezt nem kéri és nem is követeli tőlünk senki, hiszen –
egyelőre még – szabadon dönthetünk és választhatunk a nyomorultul kiszolgáltatott és
az emberi módon élhető élet lehetőségei közül.

Mi nem a miniszteri bársonyszékkel és a kormányzati
helyekkel járó előnyökre ácsingózunk, de nem is a
hatalom vagy az ezzel járó kiváltságok kedvéért aka-
runk a hatalomba kerülni. A végső cél elérése érdeké-
ben vissza akarjuk szerezni a magyar nemzetet megil-
lető pozíciókat a világban, lépésről lépésre haladva
előre, a nemzet leghatalmasabb kincsei: a tudása, a
teremtő akarata és végtelen humanitása által.

Nincs kompromisszum: a többi párttól a „zöld” világnézet rendíthetetlen és természe-
tes erkölcse választ el bennünket. Csak olyanokat fogadunk a sorainkba, akik nézetein-
ket magukénak tudják, és elveinket követve cselekedeteikkel is bizonyítják a III. évez-
red hatalmas kihívásainak megoldására való alkalmasságukat.

Megjelenésünkkel és felemelkedésünkkel két oldal kerül most egymással szembe.
Az egyik oldalon a hamis állam, a kölcsöntőke zsarnokságának a liberális parlamenta-
rizmus álarca mögé rejtőző rendszere. E zsarnok lábainál szolgálatkész lakájok, béren-
cek hada nyüzsög: a rendszer ostoba kiszolgálói, kedvezményezettjei és haszonélvezői.
A mi oldalunkon pedig a III. évezred kihívásaira megoldást hozó, a társadalmi-gazdasá-
gi fejlődést elindító, a letiport népet rabláncaitól megszabadítani akaró, a valódi szoci-
ális igazságosság és nemzeti-emberi szabadság államáért harcoló erők...

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - AMIT NEM SZERETNÉNK

...és ezzel a III. évezred első tizedének végére elkezdődik a világban a már régóta várt
nagy küzdelem: a minőség harca a gonosz mennyiséggel szemben.

Mondd, Te kivel fogsz tartani?
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Mi a Zöld Párt®?

Mi a célunk, hogyan akarjuk elérni, és miben különbözünk más, magukat szintén
zöldnek nevező szervezetektől? Kötődünk-e más politikai pártokhoz, vagy
valóban egy új, egy igazi harmadik erőt képviselünk? Mi a kiút Magyarország
kétségbeejtő helyzetéből, és hogyan reagáljon hazánk a III. évezred hatalmas
kihívásaira és veszélyeire? Ilyen és ezekhez hasonló kérdéseket válaszol meg ez
a dokumentum, ami a Magyar Szociális Zöld Párt hivatalos programját és
világnézeti alapjait foglalja magába.

A Zöld Párt® PROFETA programja nem egyetlen választásra készült.
Nem ígéreteket, hanem megoldásokat tartalmaz, amelyeket meg tudunk és meg
is kívánunk valósítani az elkövetkező években. Nem homályos célozgatásokkal,
hanem konkrét válaszokkal szolgálunk. Nem idegen, hanem a magyar érdekek
képviselete mellett.

Ha Ön eddig nem szavazott, mert nem volt kire, mert úgy gondolta minden
párt egyforma – egyik kutya, másik eb –, igaza van. Mi egy „pártellenes
antipártként” éppen ezen szeretnénk változtatni a Progresszív és Felelős
Társadalmi programunkkal. Erről szól ez a dokumentum.
Programunk az egészséges ésszerűség programja. Véget szeretnénk vetni az
országot két évtizede mérgező „pártokráciának”, hogy elvont, ködös eszmék
helyett végre valóban az Ön érdekeit képviseljék a hazánkban, és legfőképp az
Országgyűlésben.

A „zöld” világszemléletet egyik megteremtőjének és talán máig legjelentősebb
személyiségének gondolatával fejezhetjük ki legjobban:

„Nem állunk sem a jobboldalon,
sem a baloldalon, hanem elöl…”

Herbert Gruhl

A PROFETA program letölthetõ és nyomtatható verzióját a www.zoldpart.hu  honlapon találja, ahol 
HANGOSKÖNYVKÉNT is meghallgathatja, vagy letöltheti mp3 formátumban.

Várjuk az együttmûködõk és segítõk jelentkezését, akik tevõlegesen is szeretnének részt venni a munkánkban.  
Ha lehetõsége van rá, támogassa a tevékenységünket – Bankszámlaszám: 68800099-11109787


