A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - ALAPVETÉSEK

1.

ALAPVETÉSEK

Minden politikai program annyit ér, amennyit megvalósítanak belőle, és minden politikai program feltételez egy alapvető szemléletet is, amely összességében meghatározza
a lényeges folyamatok irányát. A Zöld Párt® ezt így gondolja.
Nagykorú demokráciánk „dicső” pártjai két évtized alatt a teljes kilátástalanság közelébe juttatták hazánkat.

Általános célunk: A Kárpát-medence ökoszisztémájának, a magyar társadalom és kultúra szellemiségének, valamint hazánk gazdasági adottságainak megfelelő, ésszerűen felépített, a nemzet túlélése és felemelkedése szempontjából hatékony, de emellett bármiféle politikai, gazdasági vagy fizikai erőszakkal szemben védekezni képes Magyarország megteremtése.

A célunkhoz vezető út alapelvei a következők
1. Magyarország a magyar nemzet hazája. Magyarnak lenni nem vallás és nem is genetikai meghatározás, hanem hit, hűség és elkötelezettség, valamint az anyanyelv tudása
együttesen. Hiába beszél magyarul az, aki csak lakcímnek tekinti hazáját.
Magyarnak lenni annyit tesz: a magyar nemzet sorsközösségének tagjaként, annak érdekében élni és tevékenykedni.
2. Külpolitikai célunk: A magyar nemzet egészét magába foglaló, jelenlegi határainkon
átívelő nemzetállam létrehozása, mellyel megoldódhat végre a trianoni katasztrófa, a
világháború miatt és az 1956-ban bekövetkező események során elvesztett nemzettársainkkal való szoros kapcsolat kiépítése. Az állampolgárság minden határainkon kívül
rekedt magyar embernek kijár, ahogy megadták azt a szomszédos országok is saját
egykori állampolgáraiknak.
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Mi eddig nem kaptunk esélyt arra, hogy leváltva
őket és új alapokra helyezve a politikai folyamatokat felkészítsük és elindítsuk hazánkat a III. évezredbe vezető rögös úton. Itt az idő, dönteni kell
mindenkinek, hogy a közeljövő kihívásaira készüljünk-e fel, vagy nagy léptekkel haladjon tovább az
ország a totális csőd felé.
Mi azért dolgozunk, hogy ne az eddig megszokott módon, valami ellen szavazzanak az emberek egy választáson, hanem hogy végre
valamiért tegyék ezt. Úgy gondoljuk, elérkezett az idő ahhoz, hogy a társadalom is
nyertes legyen egy választás alkalmával, ne pedig csak egy párt!
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Támogatjuk az elszakított országrészekben élő honfitársaink szülőföldjükön való megmaradását és autonómiatörekvéseit, de nem kívánunk semmilyen erőszakos határrevíziót.
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Úgy gondoljuk, a sikertelen Európai Unió helyett a környező országokkal egy más jellegű, a közép- és kelet-európai viszonyoknak sokkal jobban megfelelő gazdasági, kereskedelmi és kölcsönös segítségnyújtási szövetséget kell
kötni. A Kárpát-medence jelenlegi szétdarabolt állapotában nem képes szolgálni a benne élő népek boldogulását,
csakis gazdasági egységként érhetjük ezt el.
Álláspontunk szerint a külpolitikában Magyarországnak
más államokkal szemben egyenjogú félként szükséges fellépnie, a saját érdekeit pedig markánsan kell képviselnie.
3. Belpolitikai célunk: Állampolgári jogot Magyarországon csak az gyakorolhasson,
aki a magyar sorsközösség tagjaként, annak jogait és kötelezettségeit esküvel is felvállalva cselekszik hazája és a nemzet boldogulásáért. Az állampolgári jogot nem felvállaló, de Magyarországon élő személyek vendéglakosként élhessenek és tevékenykedhessenek hazánkban.
Saját állampolgáraink érdekei – minden más országhoz hasonlóan – nálunk is élvezzenek elsőbbséget.
Ennek érdekében mielőbbi alkotmányreformot kell végrehajtani, hazánk 1944-es megszállása miatt felfüggesztett alkotmányának a modern kor követelményeihez igazodó
helyreállításával. Ugyanakkor kívánatosnak tartjuk az igazságszolgáltatásba vetett bizalom elvesztése miatt a törvénykezés teljes megreformálását: a lassú, nehézkes és túlzottan is bürokratikus bírósági rendszer megújítását, valamint a római jogrenden alapuló,
már évezrede elavult gyakorlatnak a magyar társadalmi hagyományoknak és erkölcsi
igényeknek megfelelő átalakítását oly módon, hogy az emberi élet és a magántulajdon
védelmére kerüljön a hangsúly.
4. Gazdaságpolitikai alapelv: A nemzetgazdaság elsődleges célja a társadalmi szükségletek fedezése legyen, és nem a nyereség korlátlan hajszolása. A nemzetgazdaságot nem
szabad a multinacionális cégek és külföldi befektetők pénzügyi-gazdasági hatalmának
alávetni, hanem az egészséges és életképes helyi vállalkozásokra kell alapozni, ezek növekedésének és térhódításának érdekében.
5. Pénzügyi alapelv: A pénzügyi élet az állam szolgálatában álljon, és ne fordítva! A
befolyással bíró gazdag pénzügyi szereplők nem alkothatnak államot az államban. Ezért
is fontos a kamatrabszolgaság eltörlése és az államadósság visszafizetésének ésszerűsítése.
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6. Szociálpolitikai alapelv: A legfőbb irányelv az általános jólét megteremtése. Más pártokkal ellentétben nálunk ez nem üres frázis, hiszen az előbbi öt pontban vázolt célkitűzéseink már önmagukban is közel visznek ehhez. Jelenlegi társadalmi rendünk a pénzt
és a fogyasztást tekinti elsődleges értéknek, az ember csupán ezek pótolható „mozgatórugójaként” szolgál. Ezen változtatni kell.
Magyarországon, úgy látjuk, nem elsősorban a politikai ideológiákkal vagy nézetekkel
van baj, hanem általános zavar van a fejekben. Hányszor láttuk már a hírekben, hogy
magyar ember a másik magyar embernek támad, mert az más pártjelvényt, más gondolatot képvisel, vagy ahogy ellehetetlenítenek, netán bűnözőnek kiáltanak ki valakit a
véleménye miatt. De egyszer sem látjuk, hogy ezek a kétségbeesett és megfélemlített
emberek a problémák okozóit, az igazi bűnösöket, a vérüket szívó bankokat, a népbutító médiát vagy a hazug politikusokat támadnák sérelmeik miatt. Vannak ugyan tüntetések, ám azokat előbb-utóbb megunják, és hazamennek. Ha pedig valaki rá mer mutatni
a hibákra, mindjárt ellenséget gyanítanak benne, és idegen érdeket sejtenek mögötte.

Ezek után meg szeretnénk ismertetni Önöket azzal az általános „ország- és gazdaságrendezéssel”, amelyet a Zöld Párt® a magasabb szintű társadalmi és tudományos elvek
mentén, valamint a III. évezred kihívásainak eleget tevő, úgynevezett zöld típusú csúcstechnológiák és erőforrások segítségével kíván megvalósítani.
Programismertető kiadványunk ebből a célból készült el.
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Ezért először a fejekben kell rendet tennünk, kitisztítani az elmúlt húsz (vagy inkább
hatvan) év „szellemi” környezetszennyezésének ártalmait. Meg kell értetnünk mindenkivel, hogy csak a nemzet öntudatára és a társadalmi igazságosságra alapozott „zöld”
politika viheti sikerre Magyarország céljait és érdekeit. Minden más politikai párt csak
a saját pecsenyéjét sütögeti, amit a rendszerváltásnak nevezett átverés óta mindenki
nagyon jól lát.
Mi emiatt is egy „pártellenes antipárt” vagyunk: szerintünk a jelenlegi politikai erőkkel
éppúgy nem lehet együttműködni, mint ahogy nem képzelhető el együttműködés az ember
és a fertőző vírusok között sem.

