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Ezt a programot lehet félrerakni, átfutni vagy
elolvasni az elejétől a végéig.
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Mi ez utóbbit ajánlanánk mindenkinek, aki
valóban meg akarja ismerni a Zöld Párt®
programját, és nem csak felületesen megítélni.
De ehhez mindenképpen végig kell olvasni,
mert a másoktól kapott információkból vagy
a kiragadott részletekből nem lehet hiteles
képet alkotni rólunk.
Aki ezt a programot megismeri, annak
nemcsak nyilvánvalóvá válik, hanem meg is
érti az elmúlt évtizedekben tapasztalható
romlás és rombolás okait. De szándékunk
nem ez volt – mert ez csak a MÚLT.
A Zöld Párt® programjának igazi célja az
előremutatás, a törekvés az egyre súlyosbodó
általános válság megállítására, így az olvasó
szembesülhet mind a JELEN, mind pedig a
JÖVŐ kihívásaihoz elengedhetetlenül szükséges megoldásokkal is.
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© 2008. Magyar Szociális Zöld Párt
Minden jog fenntartva!
A dokumentum részben vagy egészben csak a forrás teljes megjelölésével
(„Magyar Szociális Zöld Párt politikai programja”, vagy röviden „a Zöld
Párt® programja”) használható fel más írásos, képi vagy hanganyagban.
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Postacím: 1426 Budapest, Pf.: 122. • Telefon: 20/366-66-55
web: www.zoldpart.hu • e-mail: zpzoldek@gmail.com
ÍRJA MEG ÖN IS A VÉLEMÉNYÉT!
A dokumentum szabadon terjeszthető, de csak módosítások nélkül.
Az interneten a www.zoldpart.hu honlapon érhető el.
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A ZÖLD PÁRT®
PROGRESSZÍV ÉS FELELÕS TÁRSADALMI PROGRAMJA

Zöld Párt® – Az évezred pártja
A káosz megelőzésének akarata, a feje tetejére állt világ rendjének visszaállítása, a fenntartható fejlődés ideális megvalósításának szándéka, az emberi lét értelmének visszaadása és az ezek feletti őrködés: ez a Zöld Párt® célkitűzése.

Ehhez az állapothoz mindenhol, így Magyarországon is bizonyos társadalmi jelenségek
vezettek. Ennek vizsgálatánál három kérdést kell feltenni:
1. Állapotfelmérés: hol állunk most?
2. A probléma hátterének feltárása: hogyan jutottunk el idáig?
3. A probléma megoldása: hogyan tovább?
A Zöld Párt® e három kérdésen keresztül arra kíván megoldást mutatni, miként érheti
el Magyarország, hogy a közeljövő globális eseményei közepette megtarthassa önállóságát, életképességét, kincseit és erőforrásait – vagyis a túlélés mellett hogyan biztosítható még a társadalom jólétének fenntartása is.
Más elemző munkáktól a Zöld Párt® PROFETA programja abban különbözik, hogy
elveti azok felszínességét, látszólagos tudományosságát, ugyanis azok az „objektivitás”
és a „tárgyilagosság” jelszava alatt több, egymásnak ellentmondó véleménynek is meg
kívánnak felelni, miközben nem vázolnak fel konkrét és megvalósítható alternatívákat.
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A világtörténelem újabb fordulópont felé halad. Rövidesen országok, hatalmak fognak
felemelkedni és eltűnni, háborúk törnek majd ki olyan dolgokért, amelyekért korábban
nem is hittük volna. Az emberiségnek gyökeresen újra kell gondolnia a világgal és a
természettel való viszonyát. Nem lehet többé a XX. század korlátlan pazarlását folytatni, nem élhetnek tovább az elmúlt két évszázad bukott ideológiái, és azok örökségét,
maradványait is el kell takarítani, mielőtt jelenünk és jövőnk egyaránt belefullad – képletes és szó szerinti értelemben egyaránt.
Bolygónk ökológiai katasztrófát él át – nem pedig fog átélni, ahogyan azt évtizedek óta
halljuk. Ez már jelen idő! Csupán néhány év kell ahhoz, hogy az eddigi kényelmes és
nyugodt életet biztosító Föld katasztrófális események helyszíne legyen.
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Zöld Párt® – Az élet pártján
Világnézetünkben első és legfontosabb helyen az ember és az emberi élet védelme áll –
korra, nemre, fajra, vallásra, nemzetiségre, világnézetre és társadalmi hovatartozásra
való tekintet nélkül –, de ez nem jogosíthat fel senkit sem arra, hogy visszaéljen vele!
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Mi olyan elvek mentén javaslunk megoldásokat, amiket eddig senki nem mert felvetni
és megvalósítani. Nem lesz ebben semmi meglepő, hiszen a Zöld Párt® a haladás jegyében mindkét nem és bármely társadalmi réteg valamennyi korosztálya számára megoldást kínál progresszív felelős programjának köszönhetően. Ez a program a III. évezred
elvárásaihoz alkalmazkodva a józan ész és a fejlődés politikáját képviseli az emberi
tényezők maximális figyelembevételével.
Meglátásunk szerint az emberiség
mára eljutott az önként vállalt modernkori rabszolgaság állapotába,
amelynek jármát a fogyasztói társadalom mókuskerekében való pörgés
közben észrevétlenül és szinte tudattalanul vette magára. Olyan időszakban élünk, amelyben a világ – a természet és az emberiség – csodálatos
értékeinek jelentőségét felülmúlja az
anyagiság délibábjába vetett hit és a
pénz utáni hajsza, aminek jegyében
mindenáron és mindenkin átgázolva folyik az egyre elkeseredettebb harc.
Pedig a III. évezred már nem erről fog szólni. A pénz legfeljebb átmenetileg segíthet, de
a megoldást csakis az ideológiai, vallási, faji, érzelmi és anyagi befolyásoktól mentes,
gondolkodni és cselekedni is tudó ember jelentheti.
Mára mindenki beláthatta, hogy a „hagyományos” pártok képtelenek a kicsinyes és
egyéni indíttatású érdekeiken felülemelkedve a többség és az ország érdekét, valamint
a természeti törvényeket figyelembe véve tenni a dolgukat. Ezért sem várhatunk tovább, meg kell akadályozni a szűklátókörűségükből eredő pusztítást, és véget kell vetni
annak, hogy az önérdek megelőzze a közösség érdekeit.
Ez leírva egyszerűnek tűnik, de a mai fogyasztói és médiadiktatúrában mégsem könnyű
a feladat, mert a különféle behatások, az állandósult negatív események és eszmények
sulykolásának eredményeként még a tiszta lelkületű és a tenni akaró emberek is kiábrándultakká, s ami még rosszabb, egy idő után cselekvőképtelenekké válnak.
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A Zöld Párt® felette áll minden olyan alantas elgondolásokra épülő, a mai politikai, társadalmi és gazdasági életre jellemző viselkedési és cselekvési szokásnak, ami a vesztébe
rohanó világ „célba érését” erősíti.
A Magyar Szociális Zöld Párt a régmúlt hagyományait és értékeit tiszteletben tartja, de
óriási felelősségérzettel bír a jövővel kapcsolatban. Nem hagyományos értelemben akar
politizálni, hanem a történelmi tapasztalatok birtokában egy eljövendő új – a III. évezred kihívásainak mindenben megfelelő, ezáltal élhető, a gazdasági és környezeti katasztrófákra is megoldást hozó, ezért fenntartható – ökologikus társadalmi modellt kíván létrehozni Magyarországon.

Zöld Párt® – a „pártellenes antipárt”
A Zöld Pártot az különbözteti meg más politikai szervezetektől, hogy céltudatosan és
az önös érdekeket figyelmen kívül hagyva törekszik a megoldásokra. Ezt igazolja az
egyik egyedülálló rendezőelve és ésszerű feltétele, hogy a párt jelöltjei külső személyek
és szakemberek, nem pedig a tagok közül kerülnek ki (a néhány tisztségviselő kivételével), elkerülve ezzel a párt- és frakciófegyelem béklyóját, valamint a manapság jól érzékelhető belterjes pártpolitizálást a társadalom, illetve a választók képviselete helyett.
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Hazánkban a „rendszerváltás” nem hozta meg az elvárt gazdasági és politikai előrelépést, hisz azóta a termelés soha nem
látott mélységekbe süllyedt, és a pártállam 40 évig tartó diktatúráját finoman
szólva is csak a pártok államának nevezhető autokrata rezsim váltotta fel.
Ennek köszönhetően egy olyan „demokráciában” élünk, ahol jószerivel az igazság = szolgáltatás lett (ki többet ad érte,
azé lesz), és ahol a korrupció ellen a legkorruptabbaktól várjuk a megoldást (a józan ítélőképesség hiánya), ahol állami
szintre lett emelve a népirtás (az egészségügy szétverése, a halandóság megdöbbentő és
elhallgatott okai), ahol az számít ellenségnek, akinek van bátorsága az állami zsarnoksággal szembeszállni (kettős mérce), ahol a média korlátlan úr, melynek következtében
a társadalom egyre jelentősebb része süllyed a funkcionális analfabéták szintjére (manipulálás és tudatmódosítás), és ahol a politikai pártokat csak a hatalom megszerzése
érdekli, de az ezzel járó felelősség már fel sem vetődik bennük, legfeljebb az egymásra
mutogatás vagy a másikkal szembeni folyamatos gáncsoskodás.
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A Zöld Pártot bátran nevezhetjük egy „pártellenes antipártnak”.
Pártellenesek alapvetően azért vagyunk, mert azt valljuk, amit már Széchenyi István is
megmondott: „A pártoskodás a nemzet megrontója.” Ehhez nincs is mit hozzáfűzni, mindenki a saját bőrén érzi.
Mi alapvetően nem szeretjük a pártokat, és el is utasítjuk őket, amibe nemcsak az
elmúlt néhány évtizedben általuk véghezvitt rombolás, hanem a történelem brutális
„eredményeiből” leszűrt megdöbbentő tapasztalatok is jócskán közrejátszanak.
Csupán azért nevezzük pártnak magunkat, mert a jogszabályok megkövetelik.
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Mi nem pártot, hanem országot akarunk építeni, melynek csak szükséges és elégséges
feltétele az, hogy a Zöld Párt® létezzék. De mindössze csak ennyi, mert a szerepe nem
más, mint egy katalizátoré, amely a megfelelő pillanatban (az elérendő cél érdekében)
a szükségszerű folyamatok elindítására és erősítésére hivatott – mely folyamatokat végeredményben majd a társadalom, maguk az emberek fogják véghezvinni.
Nézeteinket minden kétséget kizáróan azzal is alátámaszthatjuk, hogy az elmúlt másfél
évtizedes létezésünk óta egyedül mi nem törekedtünk a nyilvánosság felé népszerűségért, és
tagtoborzást se tartottunk csak azért, hogy még többen legyünk, de anyagi vagy más egyéb
előnyök érdekében sem kilincseltünk soha senkinél, hogy fenn tudjuk tartani magunkat.
Mi senkitől nem függtünk, hanem a háttérbe húzódva gőzerővel dolgoztunk, hogy megvalósítsuk
az elmúlt évezred végén elindított „zöld utat”, és
közben megtaláljuk azokat az embereket is, akiknek ereje, tudása, fizikai vagy szellemi jelenléte
ehhez mindenképpen szükséges. Ezalatt türelmesen vártuk a megfelelő pillanatot, amikor a nyilvánosság előtti megjelenésünk már visszafordíthatatlan és megállíthatatlan folyamatokat indít el.
Eredményességünk titka egyáltalán nem különleges: megtanultunk csendben, visszafogottan dolgozva az előttünk álló óriási feladatra koncentrálni, és
hathatósan „építkezve” felkészülni a „nagy feladat”
végrehajtására, amihez most elérkezett az idő.
Antipártnak azért tekintjük magunkat, mert ránk a legkevésbé sem illenek a „hagyományos” pártokra jellemző tulajdonságok. Ezek bennünket nemcsak taszítanak, de el is
ítéljük őket, hiszen a pártok az élősködés, a szemfényvesztés, az öncélúság, a magamutogatás és a hazudozás nagymesterei, a „vályú” körüli tülekedésük miatt pedig az örökös
marakodás mintaképei!
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Őket leginkább a soron következő választási
szereplés eredménye és az ezzel járó anyagi erőforrások megszerzése érdekli, nem pedig az országért és a választókért érzett felelősségtudat.
A Zöld Pártra az ilyen alantas viselkedés nem
jellemző. Ha ez nem így lenne, akkor az elmúlt
másfél évtizedes múltunk erre már ellenpéldákkal szolgálna – de ilyet aligha találna bárki,
ahogyan pártot sem, aki hozzánk hasonlóan
mindentől függetlenül és önfenntartó módon
akarna működni.

Nem szabad szó nélkül elmenni amellett sem, hogy a Zöld Párt® az egyetlen, aki küzd
a pártok állami támogatása ellen, és teszi ezt abból a logikus és egyértelmű megfontolásból, hogy ha egy párt még saját magát sem tudja eltartani, badarság volna azt feltételezni róla, hogy az ország gondjait képes lenne megoldani.
Az ilyen pártoknak el kellene tűnni a közéletből, hiszen csak a társadalom vérét szívják, miközben értelmes produktumot nem képesek felmutatni. Tevékenységük természetes és logikus következményének ennek kellene lenni, de a „hagyományos” pártok
természetellenes viselkedésére a „demokrácia” jegyében kreáltak egy magyarázatot: az
örökös hivatkozást a választói akaratra.
E szánalmas ürügy hamis álarca mögé bújt parlamenti pártok diktatórikus, arrogáns és
kirekesztő viselkedésükkel minden eszközt megragadva igyekszenek önmagukon kívül
bárki mást még a megválasztás lehetőségéből is kizárni akár a megfélemlítés, vagy a
jogtalanság eszközeivel, sokszor az alkotmányellenességtől sem visszariadva.
Annál nagyobb melléfogás viszont nincs, ha egy életképtelen szervezettől várjuk azt,
hogy az élet problémáira választ vagy megoldást adjon! Ez csak önámítás, mely sorozatos csalódásokhoz vezet, ahogy az elmúlt évtizedek alatt ezt minden választási ciklus
végére már megtapasztalhatták.

9

WWW.ZOLDPART.HU

A Zöld Párt® a tisztánlátás eszközével, valamint a józan ész maradéktalan használatával
igyekszik a társadalom számára erkölcsileg és emberileg is elfogadható utat mutatni a
III. évezred elejének válságos időszakából való kilábaláshoz. Ezen belül a gazdasági
összeomlás megelőzését, az etnikai és társadalmi feszültségek megoldását, a szociális
kiszolgáltatottság megszüntetését, a környezeti katasztrófák kivédését, valamint az energetikai válság kiküszöbölését kínálja fel megoldásként a magyar népnek.
Aki pedig ezt nacionalizmusnak, kommunizmusnak, fasizmusnak, szocializmusnak, kapitalizmusnak, liberalizmusnak vagy netán anarchizmusnak tekinti, az jobban teszi, ha
mihamarabb felkeresi orvosát vagy gyógyszerészét...
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Ha egy cég vagy vállalkozó nem tudja fenntartani önmagát és csak veszteséget termel,
ott valamit rosszul csinálnak vagy nincs igény rájuk az adott területen, és ez előbbutóbb a megszűnéshez vezet. Akkor hogyan történhet meg az, hogy a politikai életben,
ahol a legnagyobb a tét, mégsem ez a rendezőelv működik?
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Elérkezett az idő, hogy végre a politikában is ezt a természetes sémát alkalmazzuk,
hiszen itt nem egy cégről vagy néhány ember üzleti érdekéről, hanem az egész nemzet
sorsáról van szó. A pártok nem lehetnek kivételek, hisz az ország sorsát bízzák rájuk,
ami óriási felelősséget jelent. Ennek ellenére ők felelőtlenül lopják és herdálják el a
költségvetést, a nemzeti vagyont, fittyet hányva a társadalom érdekeire, és nem utolsó
sorban a képviselői vagy miniszteri esküre.
A Zöld Párt® – ellentétben más pártokkal – nemcsak akar valamit, hanem tudja is a
megoldást, és ismeri az odavezető utat. A Zöld Párt® PROFETA programjához hasonló
hathatós és pozitív irányultságú társadalmi-gazdasági programot még soha senki nem
indított el, de még csak felmutatni sem tudott a „hagyományos” pártok közül, akiket a
modern kor derekán nevezhetünk bátran a múlt csökevényeinek.
Feladataink közé tartozik az is, hogy véget vessünk a parlamenti pártok közös „átverésshowjának”, és végre helyére kerüljön a politika, érjen véget a közélet kiskirályainak
sakkozása, s a parlamenti demokrácia a valóságban is a közös társadalmi érdekeket
szolgálja, ahogy volt ez régen, s ahogy van néhány szerencsés országban ma is.
Annak érdekében, hogy pontosan megértsék a „zöld” programot, meg kell ismertetnünk Önökkel a Zöldek® világnézeti alapjait. Ezzel összefüggésben pedig semmiképpen nem használjuk az „ideológia” megnevezést, hiszen ez a lejáratott kifejezés azt
jelentené, hogy mi is hazug alternatívákat javasolnánk a világ természetes rendje helyett.
Mi nem ezt tesszük, mint ahogy látni is fogják, mert mi nem ideológiákat gyártunk a
tevékenységünk megmagyarázására, hanem figyeljük a világ történéseit, és a látottakat
megértve, a tapasztalatokat összegezve alakítjuk ki nézeteinket az emberi lét társadalmi, gazdasági és környezeti folyamataival szoros összefüggésben.
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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.
11
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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!

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - ALAPVETÉSEK
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.

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - MEZÕGAZDASÁG

2.

MEZÕGAZDASÁGI PROGRAMUNK

A vidéki népesség és a mezőgazdaság kiemelt jelentőséggel bír a magyar nemzet összessége számára.
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Magyarország jelenleg a létfenntartáshoz szükséges élelmiszerek jelentős és egyre növekvő részét külföldi behozatalból fedezi. A második világháború, de részben még a
rendszerváltás előtt is hazánk oly mértékben volt önellátó, hogy nemcsak az itthoni
szükségleteket, de jelentős mennyiségű exportárut is képes volt megtermelni. Példaként emelhetnénk ki a búzatermelést, amely még a háború előtti mezőgazdasági módszerek mellett is minden évben kitűnő hozamot ért el. De a nyolcvanas években is túlnyomórészt magyar élelmiszerekkel voltak tele a boltok.
Ezzel szemben ma élelmiszer-behozatalra szorulunk, amit nagyrészt idegen, külföldi
kölcsönökből fedezünk. A nemzet számára egyre kisebb az esély arra, hogy a hitelező
pénzügyi körök csapdájából kiszabaduljon. Lassan, de biztosan haladunk az adósrabszolgaság börtöne felé. A magyar nép már csaknem teljesen kiszolgáltatott e pénzügyi
körök kénye-kedvének. Pontosan ezért igyekeznek mindenáron tönkretenni a mezőgazdaságot, ellehetetleníteni a termelőket, a gazdákat, hiszen ezzel rátehetik a kezüket
a legfontosabb, első számú stratégiai erőforrásunk elosztására: az élelmiszerpiacra.
Ettől eddig csupán az mentett meg bennünket, hogy a mezőgazdaság még a mai barátságtalan körülmények között sem roppant össze teljesen, éppen a régi hagyományoknak
és értékeknek köszönhetően, amit a falvak, a gazdálkodók kincsként őriznek. Más, a
mezőgazdasággal kevésbé foglalkozó országokban ilyen nyomás alatt már teljes egészében eltűnt volna az agrárium.
Ha a jelenlegi folyamatok lezárulnak, a hitelfolyósítás felfüggesztésével a „mértékadó üzleti
körök” máris kezükben tartják a
gyeplőt: ha nincs hitel, nincs étel,
s a magyar embereket könnyűszerrel kényszeríthetik arra,
hogy a „megélhetésért” éhbérért
dolgozzanak. Egyes vidékeken ez
már most is így van. Az egykor a
földből tisztességesen megélő
családok tagjai ma gyártósorok
mellett robotolnak, egy-egy ki tudja honnan szalajtott multicégnél.
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A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - MEZÕGAZDASÁG
A szolgaságból csak akkor lehet megszabadulni, ha a magyar nép önellátóvá válik, és a
szükséges élelmiszereket hazai földön állítja elő.
A hazai mezőgazdaság teljesítményének és színvonalának emelése tehát létkérdés.
Mindemellett a gazdaságilag egészséges, és jelentős vásárlóerővel rendelkező vidéki
lakosság ennek következtében a piac más résztvevői számára is egyre fontosabb fogyasztóvá válik.
Nemcsak elismerjük a parasztság elvitathatatlanul fontos szerepét, de ebben a társadalmi csoportban látjuk a magyar népi hagyományok, az örök értékek érinthetetlen,
romlatlan hordozóját, a nemzet örök fiatalságának forrását és a magyar honvédelem
hagyományos gerincét is.
Egy erős, az egyre növekvő népesség mellett számbeli arányát is megtartó földművelő
réteg az igazi rendszerváltás, a „zöld gondolat” egyik alappillére, az eljövendő generációk létének és jólétének letéteményese.

Ennek társadalmi hatásaira már az a közismert jelenség is rámutat, hogy évek során a „paraszt” szó
kiejtése gyakorlatilag sértéssé vált. Ma Magyarországon figyelmen kívül hagyják a földművelők gazdasági, nemzetstratégiai és szó szerinti biológiai
szerepét.
Az eddigi kormányok destruktív politikája miatt a
mezőgazdasági termelés létfontosságú fokozásával
ellentétben, még a jelenlegi színvonal fenntartása
is kétséges. Gátat jelentenek az Európai Unió ostoba, idegen érdekeket szolgáló intézkedései is.
A mezőgazdasági termelés nagyon is kívánatos növelését a következő tényezők akadályozzák:
A gazdák – eladósodottságuk miatt – nem tudják beszerezni a szükséges termelőeszközöket. Hiányzik a termelés növelésére ösztönző erő, a kedvezményes feltételek. Legutóbb
még a meglévő támogatási rendszert is úgy alakították át, hogy az a magyar termőföldet
fillérekért felvásároló spekulánsoknak és külföldi mamutvállalatoknak kedvezzen. Mindezek eredményeképpen a mezőgazdasági munka jelenleg „nem éri meg”, nem kifizetődő.
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A jelenlegi politikai-gazdasági elit hanyag mezőgazdasági politikát folytat, és a parasztság érdekeit teljesen figyelmen kívül hagyja. Ebben nincs különbség a jobb- és baloldal között.
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A mezőgazdasági termelés veszteségessége a következő tényezőknek tudható be:
1. A jelenlegi adópolitika aránytalanul sújtja a mezőgazdasági vállalkozókat, mint ahogy
minden más vállalkozót is. Ez csak másodsorban a kormányok pártpolitikai érdeke,
hiszen elsősorban a magyar parlamenti demokráciát ténylegesen uraló pénzügyi világhatalom érdekében áll a magyar mezőgazdaság megsemmisítése, hogy a földből élő
népességet tökéletesen kizsákmányolhassa és kézben tarthassa.
2. A piaci versenyhelyzetben előnyösebb körülmények között termelő országok mezőgazdasági termékeinek behozatalát nagyban segíti a külföldi áruknak kedvező európai
uniós vámmentesség és az embertelen magyar adópolitika.
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3. Az indokolatlanul magas nagykereskedelmi árrés és az ebből következő óriási profit, amelyet a termelő és a fogyasztó közé beékelődő közvetítő kereskedő zsebel be. Folyamatosan hallhatunk olyan tüntetésekről, ahol a gazdák azt próbálják elérni, hogy
valamilyen termény felvásárlási ára legalább a termelés önköltségét érje el.
4. Az egekbe szökő kellékanyag- és energiaárak, amelyeket megint csak a fent említett
nemzetközi pénzhatalom szabályoz, és egymást követő kormányaink mindent meg is
tesznek, hogy ezt a befolyásukat tovább erősítsék.
A nem kifizetődő mezőgazdasági munka bevételeiből nem lehet beruházni, se gépeket vásárolni
vagy fizetni a magas adókat és járulékokat. A földműves kénytelen hitelt felvenni, de azt is hatalmas kamatok terhelik. A kamatrabszolgaság csapdájában egyre mélyebbre csúszik: elárverezik a
gazdaságát, a házát, s mindez végül a kölcsöntőke ölébe hull. A gazda elmehet robotolni egy gyárba, és ha jól viseli magát, esetleg visszabérelheti
régi otthonát azoktól, akik kiügyeskedték tőle.
A magyar parasztság gyökértelenné válik, s ez a
nemzeti hagyományok felmorzsolódását is maga
után vonja.
A Zöld Párt® a magyar mezőgazdaság érdekeit szem előtt tartó földpolitikát folytat.
A vidék helyzetének átfogó reformjával nem várhatunk addig, amíg a parlamentáris
demokrácia kormányainak buzgó munkája gyümölcseként az egész élelmiszer-termelés
és -gyártás a pénzhatalmak fennhatósága alá kerül.
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Ne legyenek illúzióink a „segítőkész pénztőkéről”, az európai uniós pályázatokról. Csakis
olyan mezőgazdasági beruházókat szabad Magyarországra engedni, akiknek érdeke
egybeesik a magyar parasztság érdekeivel. Fel kell támasztani az egykor magas színvonalú élelmiszer- és konzervipart, hiszen egy-egy nagyobb üzem akár száz kilométeres
körzetben is biztosítja a termelők megélhetését.
Egy „zöld” vezetésű országban a vidéki népesség és a mezőgazdaság meg fogja kapni
mindazon lehetőségeket és támogatásokat, amelyek mint nemzetállamot alkotó tényezőt megilletik. Különösen támogatnánk azokat a gazdálkodókat, akik a tradicionális
szokásoknak megfelelően, az ipari módszerek és a vegyszerek használata nélkül építenek fel fenntartható gazdaságokat, termelői közösségeket.

Földpolitikánk alapvető irányelvei a következők:
1. A magyar nemzet által birtokolt és védett föld elsősorban a magyar nemzet fennmaradását és létfenntartását szolgálja. A tulajdonosok ennek szellemében műveljék földjeiket. Vagyis addig nem szabad külföldi piacra vagy külföldi érdeknek megfelelő termelést folytatni egyetlen hektáron sem, amíg a magyar önellátás meg nem valósult.
2. Földtulajdonhoz csak született magyar állampolgárok juthatnak. A külföldiek által
elbirtokolt földeket vissza kell szerezni, a földterületeket idegen kézbe adó szerződéseket pedig semmisnek tekinteni. A magyar földet idegen kézre átjátszani tilos.
3. A magántulajdonban lévő föld legyen örökölhető. Ez a tulajdonjog azonban a földnek a magyar nemzet érdekének megfelelően történő hasznosítás kötelezettségével jár
együtt. Ez nemcsak a fent vázolt irányelvet, a hazai önellátás megvalósítását jelenti,
hanem számos egyéb követelményt is. Így például tilos lenne a Kárpát-medence ökoszisztémáját veszélyeztető állat- és növényfajok, génmanipulált fajok termesztése és a
környezetre káros anyagok használata.
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A mezőgazdaság ideális szerkezete álláspontunk szerint az úgynevezett szimbiogazdasági
modell lenne, amelynek lényege, hogy az egyes
kistermelői szervezetek, falvak, egyéni földtulajdonosok egymásra támaszkodva, egymás
között intenzív árucserét is alkalmazva – ezzel kizárva a pénzmozgást – segítenék magukat, hasonlóan ahhoz, ahogy a két világháború között működött Hangya Szövetkezetek
tagjai is tették. Bizonyos vidékeken elképzelhetőnek tartjuk az úgynevezett helyi pénz
bevezetését is, a mikrogazdasági folyamatok helyreállításához.
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4. A magyar föld többé nem válhat pénzügyi spekuláció tárgyává, és nem lehet munka
nélkül szerzett jövedelmek forrása sem. A jövőben csak az juthasson földtulajdonhoz,
aki saját maga is gazdálkodik. Minden telek és termőföld értékesítésénél elővételi jog
illetné meg az államot. A földtulajdon elzálogosítása magánhitelező felé legyen tilos!
5. A tulajdonost a magyar föld használatának ellentételezéseként a birtok méretétől és a termőföld minőségétől függően,
bizonyos mennyiségű termény leadására
kötelezi az állam. Ezek a készletek képezik majd az állami exportalapot, jelentős
bevételhez juttatva ezzel a kiapadt államkasszát. Mindez egy központi irányító rendszer segítségével a termelést is az igényeknek megfelelően koordinálja, így abban is
biztonságot nyújt majd a gazdáknak, hogy a megtermelt javak könnyen piacot találjanak. E természetbeli földhozamadón kívül más adó nem terheli a gazdálkodókat, kivéve az általános vállalkozói adóterheket (forgalmi adó stb.).
6. A mezőgazdasági üzemek méretére vonatkozóan nincs meghatározott szabályozás.
A mezőgazdasági feldolgozóipar a nagyszámú életképes kis és közepes parasztgazdaság
hálózatára támaszkodva állítja elő a termékeit.
7. A telek- és termőföldtulajdon öröklését úgy kell szabályozni, hogy a földbirtokok
szétforgácsolódása esetén újabb hitelterhek ne alakulhassanak ki.
8. Az államnak legyen joga termőföld kisajátítására a következő esetekben:
a.) Ha a tulajdonos nem született magyar állampolgár.
b.) Azon területeken, ahol az illetékes szakmai felügyelet megítélése szerint nem a
magyar nemzet optimális ellátása érdekében folyik a termelés vagy a tulajdonos hanyagul kezeli a földjét.
c.) A termőterület azon részének kisajátítása önálló parasztgazdaságok létesítése céljából, ahol a nagybirtok tulajdonosa nem vesz részt személyesen a terület művelésében.
d.) A magyar nemzet javát szolgáló állami beruházások esetén (pl. üzemek, autópályák, vasútvonal létesítése; honvédelmi célok; stb.).
A jogtalanul szerzett földeket ellentételezés nélkül sajátíthatná ki az állam. A nem mezőgazdasági célú beruházások esetén törekedni kell a termőföldek, az erdők és más
természeti értékek kímélésére, a legkevésbé értékes területek felhasználására.
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Meg kell akadályozni a termőföldek művelés alól való korlátlan kivonását, és más célú
hasznosítását csakis közérdekből lehet engedélyezni, mivel ezek már soha többé nem
tudnak termőre fordulni, mert az elpusztult termőréteg nem pótolható.
A vidék elnéptelenedésének megállítása:
Mindenki által ismert jelenség a vidék elöregedése, elnéptelenedése. E folyamatnak
nagyon fontos megálljt parancsolni, hiszen ki műveli a termőföldet, ha a lakosság elfogy? A vidéki lakosság kulturális és gazdasági felemelkedése e feladat megoldásához
elengedhetetlen.

2. Vámokkal, új állami behozatali szabályozási renddel és céltudatos fogyasztói tájékoztató munkával kell támogatni a hazai termelést. Ha az Európai Unió akadályozza
ezt a folyamatot, akkor csak eggyel több okot szolgáltat arra, hogy útjaink elváljanak
tőle. A tőzsdei spekuláció kizárásával új árképzési rendszer kialakítása is szükséges.
A mezőgazdaság szakmai
szervezeteire vár a gazdák fix
és változó költségeinek csökkentése, optimalizálása, illetve a termelés növelése (segítségnyújtás a megfelelő gépek,
anyagok, vetőmag és tenyészállatok kiválasztásában, kedvező árú beszerzésében, valamint a növénytermesztést
szolgáló feltételek javítása,
szervezett kártevőirtás, ingyenes szakmai tanácsadás és
talajvizsgálat). Mindezekben
az államnak szakmai segítséget kell nyújtania.
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1. A vidéki lakosság terheinek enyhítése érdekében azonnali intézkedésekre van szükség. Adópolitikai könnyítésekkel és a többi, korábban vázolt intézkedéssel elejét vehetjük az elvándorlásnak. Meg kell akadályozni a vidék és általában a lakosság további
eladósítását is. A kamatlábak „levágásával” és törvényes szabályozásával keményen fel
kell lépni az uzsorakamatok haszonélvezői ellen. Nem egyedülálló megoldás lenne ez,
hiszen például Kanadában bűncselekménynek számít akkora kölcsönkamatokat szedni, mint amilyeneket a magyar bankok követelnek.
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3. Szintén e szakmai szervezetek kötelessége a mezőgazdasági munkások keretszerződéseinek és jogállásának megnyugtató rendezése, valamint a földművelő osztály egészébe való integrálása. E kérdésekben a felügyeleti és a legfelsőbb döntési jog az államot
illeti meg. A munkások élet- és lakáskörülményeinek fokozatos javulása a mezőgazdaság
helyzetének rendeződésével párhuzamosan következik majd be.
Feleslegessé kell tenni a külföldi mezőgazdasági idénymunkások alkalmazását is.
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4. A vidéki, falusi életmód újbóli felvirágoztatásának egyik alapfeltétele a mezőgazdasági kultúra társadalmi szerepének, a földművelésnek mint életformának az átértékelése, újragondolása és népszerűsítése. Ismételten be kell indítani az intenzív mezőgazdasági képzést, támogatni kell annak középfokú és felsőfokú oktatását is.
5. Megnyugtató módon biztosítani kell a vidéki települések közbiztonságát. Fel kell számolni a kiterjedt bűnszervezeteket, amelyek a mezőgazdasági területek fosztogatásából élnek. Más országokhoz hasonlóan büntethetővé kell tenni már azt is, ha valaki
illetéktelenül tartózkodik mezőgazdasági művelés alatt álló területen. Ugyanakkor lehetőséget kell kínálni azoknak is, akik eddig bűncselekményekből éltek, hogy tisztességes mezőgazdasági munkásokká váljanak.
A Zöld Párt® ismer olyan kezdeményezéseket, amelyek sikerrel vették rá ezeket az
embereket, hogy bűncselekmények helyett egyszerű mezőgazdasági termeléssel elégítsék ki a saját igényeiket. Magyarországon már eredményesen indították el az indiai
gyakorlati tapasztalatok alapján kidolgozott falufejlesztési népjóléti programot, amely
főként a hazai ökogazdaság lehetőségeire épít.
Ennek elsődleges célja az elszegényedett falusi lakosság életfeltételeinek javítása, önkéntes alapon működő, ingyenes, képességfejlesztő gyakorlati oktatással. A program a
helyi politika folyamatos gáncsoskodása ellenére már régóta működik sikerrel, többek
között a roma lakosság korábban bűnözésből élő tagjainak közreműködésével.
A földművelők válsága csak egy része az egész magyar nép válságának. Botorság azt
hinni, hogy egyetlen társadalmi-munkavállalói réteg is kiválhatna a nemzet egészéből,
és külön sorsa lenne. A vidék és a főváros évtizedek óta folyó egymás ellen uszítása pedig
olyan kulturális bűncselekmény, melyet következményeivel együtt szintén fel kell számolni. Ezt is komoly kormányzati oktató-nevelő munka révén érhetjük el.
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3.

IPARI ÉS GAZDASÁGI POLITIKÁNK

Magyarország nem ipari ország, és soha nem is volt az. Ennek ellenére komoly nemzeti ipari
kultúrával rendelkezünk, melynek tudatos szétverése folyik, hogy a nemzetközi pénztőke a
saját gyárait telepíthesse ide. Az elsődleges célpontok éppen azok a vállalatok és üzemek
voltak, amelyek igazi magyar sikertörténetként, akár évszázados múlttal is bírva működtek
és termeltek Magyarország valamint a magyar nemzet büszkeségére.

A gazdasági szervezetek szeme előtt – legyen szó nagyvállalatról vagy kisvállalkozásról –
csak egy cél lebeg: a „profit”. Emellett sóvárgásuk legfőbb tárgya a „hitel”, örömforrásuk
pedig arra korlátozódik: „hogyan verjem át az államot, hogyan csaljam el az adót”. Végső
soron pedig egyetlen intézmény van, amelyet rettegnek és tisztelnek: a „BANK”. Az egyre
többször hangoztatott megoldásra, a kamatrabszolgaság eltörlésére fölényes vállvonogatás a válasz. „Csinálj adósságot!” - ez az új módi.
A bankok arcátlan uzsorakamatait, azaz a kölcsöntőke által, értékteremtő munka és fáradság nélkül létrejövő extraprofitot manapság mindenki jogosnak és törvényesnek találja.
A legtöbben ezért bele is esnek az adósságcsapdába, majd szidják az adókat és a kamatokat, de közben a legnagyobb alázattal viseltetnek a tőzsdecápák és a bankárok előtt, hogy
tovább rontva nem túl rózsás kilátásaikat, újabb hiteleket vehessenek fel.
Zavar van a fejekben. Az egész gazdaság elnemtelenedik, elszemélytelenedik. A termelők
tálcán kínálják fel magukat legnagyobb ellenségüknek, a pénztőkének. Az értékteremtő
dolgozók méltatlan körülmények között, eladósodva robotolnak a műhelyekben, üzemekben, irodákban vagy a termőföldeken, eközben munkájuk pénzre váltott gyümölcse pedig
bankok, névtelen pénzoligarchák zsebébe vándorol.
21
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Szétverték és eladták az Ikarust, a
Tungsramot, a Lehelt, a Ganz-MÁVAGot, a Dunai Repülőgépgyárat és még
hosszan folytathatnánk a sort, akár volt
szükség rájuk, akár nem.
Ma már sajnos természetes látvány egyegy nagy gyártelep, ahol számtalan kis
cég bérel irodát vagy műhelyt. A közbeszédben is úgy említik a magyar ipart,
mint valami letűnt kor elfeledett emlékét. „Régen, amikor még volt gyár...”
Pedig most is lehetne, ha a cél nem a szándékos leépítés lett volna a külföldi piacok termékeinek korlátlan, és a magyar konkurencia hiányában szinte kizárólagos beáramlása érdekében.
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Jelenleg a magyar gazdaság nagy részét pár tucat külföldi érdekeltségű cég birtokolja.
Ráadásul ezek hihetetlen adókedvezményeket, kormányszintű protekciót és sok esetben
törvényen felüliséget is élveznek.
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Tombol mindenhol a korrupció. Az állam pénzét borzalmas pazarlással szórják jelenlegi
döntéshozóink. Csak néhány emlékezetes történet: negyedmilliós postásbiciklik, félmilliós „kakaóbiztos” számítógépek, távoli országoknak ingyen odaadott haditechnikai eszközök, búzamező alá fúrt (be is omlott!) autópálya-alagutak milliárdokért, sík terepre
nyolcvan méter magas viadukt 50 milliárdért, de említhetnénk az ócskavasként ezerszámra eladott vasúti vagonokat, és még száz és száz ehhez hasonló megdöbbentő és
felháborító történetet.
Ezek és az újabbnál újabb ügyek továbbra is mérgezni fogják a magyar társadalom
mindennapi életét, hacsak nem változtatunk a politikai és a gazdasági szemléleten.

A mamutcégek helyett a magyar vállalkozót kell előtérbe helyezni és az ő érdekét képviselni. Kis- és középvállalkozásokra van szükség, amelyek a magyar embereknek munkát
adnak. Ezt elvileg más pártok is javasolják, de a gyakorlat azt mutatja, hogy nem tesznek semmit ennek érdekében.
Politikájuk továbbra is a multikat támogatja, legfeljebb hangzatos nevű és agyonreklámozott programok keretében vetnek néha egy kis alamizsnát a magyar vállalkozásoknak (legfőképp a hozzájuk közelállóknak), amit aztán kamatostul szednek a későbbiekben vissza. Közben pedig folyamatosan lebegtetik az állítólagos eurómilliárdokat – de
hol vannak ezek?
A multiknál!
Egyesületek, alapítványok, különböző érdekcsoportok, szakmai, alkalmazotti, hivatali szervezetek, takarékpénztári, kisnyugdíjas érdekszervezetek, védegyletek, ipartestületek, szakszervezetek, földműves szövetkezetek és klubok, és megannyi más egyéni szerveződés
próbál – egyébként alapjaiban véve jószándékúan – a maga igazának érvényt szerezni.
Próbálkozásuk legtöbbször hiábavaló, mert „fentről” nem jön semmi: nincsenek meg a
társadalom egészére pozitív hatást gyakorolni képes szervező erők és intézkedések.
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Ezek hiányában pedig mindenki csak a maga kis kasztjának próbálja kikaparni a gesztenyét. És persze ez is egymás rovására, minden hosszabb távú politikai és gazdasági
vezérelv nélkül történik. Vezetőik hiába fordulnak a politikai pártokhoz, hiszen azok
kevesek ahhoz, hogy az államhatalommal és a mögötte álló nemzetközi pénztőkével
szemben bármit is elérjenek.
Ehhez meg kell változtatni a jelenlegi rendszert.
Mindez pedig a gazdaság rendbetételével kezdődik, mégpedig hazánk lehetőségeinek
és a III. évezred követelményeinek megfelelő formában.

Létérdekünk, hogy attól az adósságtól, amelyet egy idegen fegyverekkel a nyakunkba
kényszerített diktatórikus rendszer zúdított ránk az elnyomó szovjet hatalom túlélése
érdekében, végre megszabaduljunk. Ne áltassuk magunkat azzal, hogy valaha is megfizethetjük, hiszen éppen az a lényege, hogy erre sose legyünk képesek.
A nemzet felemelkedésének elsőszámú záloga tehát ez. Az államnak ugyanis nincs szüksége hitelek felvételére, mert megteheti azt, amit egy magánszemély nem: pénzt bocsáthat ki! Ha ezt a jogot magánkézbe adjuk, akkor az állam megszűnt irányítója lenni a
saját pénzügyi lehetőségeinek – és ezzel önmagának is.
Tisztázni kell azt is, hogy valójában kié a kizárólag magyar állami tulajdonban lévő
Magyar Nemzeti Bank devizaszámlája, és kié az azon lévő több ezer milliárdos pénzvagyon. Tisztázni kell, hogy a Magyar Nemzeti Bank miért nem él az emissziós jogával, és
közvetve miért ruházta át pénzkibocsátási és pénzbevonási jogát a nemzetközi pénzvilág intézményei számára.
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1. Elsődleges célunk az állam nagytőkével és idegen szervezetekkel szembeni kamatköteles adósságállományának
végleges rendezése. Az első és legfontosabb feladat, hogy Magyarország
mindaddig függessze fel az államadósságok további kifizetését, amíg nem
tekintjük azt át teljeskörűen, minden
részletére kiterjedően, és nem válnak
nyilvánvalóvá annak okai és valós mértéke.
Ezt követően indokolt esetben kérni
fogjuk azok újragondolását, átütemezését, netán részben vagy egészben az elengedését, ugyanúgy ahogy azt a kilencvenes
évek elején Lengyelország és Bulgária tette.

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - IPAR ÉS GAZDASÁG
Ha nő a forgalomban lévő forint mennyisége, bővül a forintlikviditás. Ekkor azonban
az MNB a pénzvilág kívánságára a bővülést a forgalomban lévő forint folyamatos kivonásával ellensúlyozza.
A folyamatos pénzkivonás – a viszonzatlan átutalás összege – negyedévenként több
száz milliárd forintra rúg, vagyis minden évben több ezer milliárd forint hagyja el Magyarországot. 2006-ban ez az összeg meghaladta a 2.000 milliárd forintot, 2007-ben
pedig a 2.300 milliárdot is. A folyamatos jövedelem el- és kivonást, illetve a jelentős
jövedelemvesztést szakadatlan hitelfelvétellel kell pótolni.
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2. Mint azt külpolitikai céljaink között is hangsúlyozzuk: mihamarabb meg kell szabadulni az Európai Unió béklyóitól, amely vég nélkül ontja felénk az elvárásait és
„konformitási” kívánalmait, a mozgólépcsők sebességének szabályozásától a gyermekjátszóterek méretezéséig, miközben semmit nem tesz a magyar érdekekért, de a magyar vállalkozások túléléséért sem. A mindenféle külföldi árudömpinggel szemben védeni kell a magyar termelőket, ugyanakkor a magyar árut olyan piacokra kell exportálni, ahol tömeges fizetőképes kereslet van rá.
A magyar mezőgazdasági termények mindig is eladhatók voltak az élelmiszert nem
termelő arab országoknak vagy Oroszországnak, amely piacokat az eddigi kormányaink főként politikai alapon zártak ki
kereskedelmi kapcsolataink köréből. Azokon a folyami útvonalakon, amelyeken ma
idegen élelmiszer érkezik hazánkba, nem
is olyan régen még a magyar hajók vitték
a terményeinket külföldre.
Mi akadályozza ezt meg ma? Csakis a rendszerváltás óta regnáló, demokratikusnak mondott rezsimek szánalmas bábpolitikája, és az azt mozgató nemzetközi pénztőke akarata!
3. Meg kell fékezni az országban korlátlanul uralkodó multinacionális nagyvállalatok
mindenhatóságát és kivételezettségét. Tűrhetetlen, hogy míg az adóterheket egyedülálló módon szinte csak a bérből és fizetésből élők és a vállalkozások viselik, addig a multik
gyakorlatilag offshore területnek tekinthetik hazánkat, ahol nem kell adózniuk, és úgy
alázzák meg a dolgozóikat, ahogy akarják.
Jelenleg csak egy-egy cégvezető jóindulatán múlik, hogy a dolgozókat emberszámba
veszik-e, meg az is, hogy megmérgezik-e a környezetet a gyár körül, ha vegyipari vagy
más egyéb veszélyes üzemként működnek.
Politikusaink pedig zsíros kenőpénzeket kapnak egy-egy ilyen beruházáskor, hogy minden „simán” menjen, és a jövőben se legyen semmi gond.
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Meg kell adóztatni a külföldi cégek bevételeit is, és csökkenteni az extraprofitot. Emellett szigorúan ellenőrizni kell a munkavégzési körülményeket, és az egyéb, mindenki
másra is vonatkozó szabályok és rendeletek betartását. Meg kell teremteni az alkalmazotti érdekvédelmet, az „őskapitalista” rendszer helyett pedig szövetséget teremteni a
munkaadók és munkavállalók között.
4. Meg kell szüntetni a kamatrabszolgaságot. Mit értünk kamatrabszolgaság alatt? Az
államnak, ezen belül is a vállalkozásoknak és a lakosságnak a hitelfelvételek miatt bekövetkező azon kiszolgáltatott helyzetét, amelyen keresztül a nemzetközi pénzvilág totális hatalma megvalósulhat.
A kamatrabszolgaság állapotában van az a vállalkozó, aki tevékenysége támogatására
hiteleket vesz fel, és végül úgy eladósodik, hogy a munkájából fakadó bevételeket a
kamatok fizetése teljesen felemészti.

A kamatrabszolgaság járma alatt nyög az egész nemzet, miközben a csapból is a kedvezményes hitelek reklámja folyik. Ebbe az állapotba bármelyik nép előbb-utóbb belerokkan, hiszen kiszolgáltatja önmagát, belpolitikai jogait, pénzügyeit, közlekedését, kultúráját és minden bevételi forrását a pénzhatalomnak, a tőzsdéknek, a bankoknak.
Át kell tekinteni és véget kell vetni a pénzügyi körökkel kapcsolatos alárendeltségnek, a
jogosulatlanul vagy etikátlanul szerzett jövedelmüket pedig felül kell vizsgálni, ahogy
tették ezt már más országokban is.
Nem kell azt hinni vagy attól tartani – még ha a közhiedelem ezt sugallja is –, hogy ez
bármiféle káoszt vagy politika összeomlást okozna. Ez egyáltalán nincs így, hiszen még
egyetlen ország sem ment tönkre abban, hogy a területéről kivonultak a spekulánsok.
A tőzsde pedig – lévén, hogy ott termelőmunka sosem folyt – nem volt még mozgatórugója soha egyetlen nemzet gazdaságának sem, hisz „trükközései” miatt csupán a hasznot
húzza azokból folyamatosan, bármilyen befektetett munka vagy értékteremtés nélkül, a
manipuláció és a spekuláció kifinomult eszközeivel.
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Kamatrabszolga az a munkás, aki értéket állít
elő, de ezalatt a spekulánsok az ő termelésének
eredményéből különösebb fáradság vagy befektetett munka nélkül kamatot, osztalékot vesznek fel, illetve árfolyamnyereséget szereznek.
Kamatrabszolgaságban szenved az egész kisés középvállalkozói réteg, amelynek bevételei
jóformán már csak a bankhitelek törlesztésére elegendőek.
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5. Hogy a jelenlegi állapot ne konzerválódhasson és ne is térhessen vissza soha, törvénybe kell iktatni, hogy a nagy állami beruházások és közbeszerzések megvalósításához szükséges pénzeszközök biztosítása kizárólag a kölcsön- és kamattőke kikapcsolásával, például államkincstárjegyek kibocsátásával vagy pénzmozgást nem igénylő módon történhet
(pl. külföldi államadósság fejében).
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6. A szilárd pénzügyi alapokon nyugvó nemzeti pénzpolitika kidolgozását és megvalósítását tartjuk egyedüli járható útnak. A Magyar Nemzeti Bank ismét kerüljön vissza az
állam kezébe, és nem csak papíron. Jól szemlélteti a mai visszás helyzetet az a megdöbbentő és megalázó tény, hogy a jelenlegi jegybanktörvényt még csak nem is Magyarországon fogalmazták.
Ezt a törvényt is újra kell írni, és visszatérni a hagyományos, 1944 előtti bankrendszerhez az akkori szabályozások ésszerű átdolgozásával.
7. A valutareform keretein belül kívánatos egy állami fejlesztési bank felállítása, amely
kamatmentes kölcsönöket folyósíthat a magyar vállalkozásoknak. Ez a bank hivatott
megteremteni beruházásbarát hozzáállásával a magyar kis- és középvállalkozások tőkeigényét is, a hazai fejlesztésekbe való versenyképes bevonásuk érdekében.
8. Meg kell szüntetni vagy ésszerű mértékig szükséges csökkenteni Magyarország energiafüggőségét. Ugyanakkor elviselhető szintre kell helyezni a fosszilis energiahordozók és a hagyományos vízi energia használatát.
A megújuló energiaforrások alkalmazása mellett támogatni és bevezetni kívánjuk az új típusú, úgynevezett „zöld” technológiai és energetikai megoldásokat, mint a III. évezred csúcstechnológiáit, amelyek többnyire hazai fejlesztők és feltalálók munkájának gyümölcsei.
Emellett még biztonságosabbá tennénk a meglévő paksi atomerőművet, melynek termelésével a normál kifutási idejének végéig számolunk, és ha a szükség vagy a világban
hamarosan bekövetkező energiaválság úgy kívánja, egy új típusú atomenergia-hasznosítási rendszer megvalósítását is tervbe vesszük, jóval kisebb biztonsági kockázattal a
mai megoldásokhoz képest.
Hogy ez a közhiedelemmel szemben miért nem ellenkezik a „zöld” elképzelésekkel, az a
következő fejezetben kiderül.
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4.

KÖRNYEZETVÉDELMI POLITIKÁNK
Mi sem természetesebb, hogy egy párt, amely már nevében
is zöld, markáns környezetvédelmi politikát kíván folytatni. Programunk e fejezetében ennek hagyományos értelemben vett kérdéseit taglaljuk.
Fontos megjegyeznünk azonban: a környezetvédelem nem
fog megvalósulni mindaddig, amíg az emberek jóléte nincs
biztosítva. Amikor pedig ez végre bekövetkezik, akkor mintegy automatizmusként fognak megoldódni az ilyen jellegű
gondok, minden egyéb beavatkozás, hangzatos jelszavak,
hajmeresztő akciók vagy hatástalan tiltakozások nélkül.

A környezetvédelem rendkívül fontos és halaszthatatlan ügyét ma olyan tehetségtelen
emberek és hasznavehetetlen intézmények képviselik (véleményünk szerint egyfajta célzatos szándékosságnak köszönhetően), hogy éppen emiatt váltak ellenszenvessé még az átlagember számára is a valóban Zöldek®.
Ennek a helyzetnek köszönhető talán az is, hogy
bizonyos körökben passzióvá vált a környezet
pusztítása vagy a védett állatok vadászata.
Arról nem is beszélünk, hogy magát az eszmét és a „zöld” gondolatot is megpróbálják
kisajátítani bizonyos politikai körök és ideológiai irányzatok.
Pedig a környezetvédelem olyan közös ügy, amelyet nem szabad politikai célok szolgálatába állítani. Épp ellenkezőleg: a politikának kellene a környezetvédelem céljait szolgálni, és az ehhez szükséges eszközöket és megoldásokat biztosítani.
Ha hagynánk, hogy a környezetvédelmet azok a butító és romboló ideológiák uralják,
amelyek Magyarországon is évtizedek óta bizonyítják szerény „képességeiket”, a környezetvédelem zászlója alatt is esztelen pusztítás venné kezdetét, miközben a magukat
zöldnek mondó szervezetek busás korrupciós pénzeket zsebelnének be.
Mi ezt nem szeretnénk, és nem is akarjuk, hogy ez bekövetkezzék.
27

WWW.ZOLDPART.HU

Csupán ábrándokat kergetünk például arról, hogy az erdőket puszta jóindulatból nem
fogják kivágni, ha közben nem állítunk szilárd gazdasági akadályt a környezetet pusztító mamutcégek, és büntetőjogi szankciókat az éppen olyan veszélyes fatolvajok, de más
környezetkárosítók és -szennyezők elé is.
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A környezetvédelemnek, áthatva az egész társadalmat, a III. évezred küszöbén nemzeti
érdeknek kell lennie, amelynek az egész világon azonos elvek mentén kellene érvényesülni, nem pedig egy újabb politikai maszlagként az emberek félrevezetését szolgálnia.
Mi Zöldek® nem vagyunk a múlt csökevényeinek, a jobb- és baloldalnak politikusi gárdájához köthető megszokott pénzlenyúlási lehetőségek kivitelezésében érdekeltek, mert
mi nemcsak mondjuk, hanem tudjuk is: „a pénz nem ehető”.
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Bennünket a kegyetlen XX. század alantas anyagisága és manipulált látszatproblémái
helyett a nehézségekkel teli III. évezred idealizmusának és igazi kihívásainak alárendelt
magasabb rendű cél, szűkebb értelemben a haza és a nemzet fennmaradásáért, tágabb értelemben pedig a világ és az emberiség megmentéséért érzett felelősségtudatunk vezérel.
1. A Zöld Párt® ökologikus rendszert kíván felépíteni. Ez azt jelenti, hogy az élet minden területén a természettel, a világ természetes működésével, valamint az emberi léttel és a józan
ész magától értetődő szabályaival összhangban
működő országot és világot szeretnénk.
Ma már számtalan olyan felfedezés és találmány létezik, melyek megújuló energiaforrások, vagy akár puszta izomerő segítségével állítanak elő a mindennapi élethez szükséges
energiát, amihez korábban ipari erőforrások,
elektromos áram vagy fosszilis energiahordozók voltak szükségesek.
Mi az ilyen eszközök használatát szorgalmazzuk. Apró változtatásokkal és rendeletekkel könnyen előmozdíthatnánk ezt. Ilyen rendelkezésekre a skandináv államokban már
most is számos példát találunk, de Magyarországon egyetlen politikai erő sem tartja
fontosnak ezeket tanulmányozni.
2. Magyarországon jelenleg ostoba szabályozások akadályozzák a környezetbarát energiahordozók meghonosítását. Mi eltörölnénk a megújuló energiaforrásokból nyerhető
energia korlátozásait. Nagy hangsúlyt helyezünk a geotermikus energia felhasználására, mert hazánk igen jó lehetőségekkel rendelkezik ezen a téren.
3. Az állami beruházások során is előnyben részesítenénk a megújuló energiaforrások
használatát a világítás és a fűtés biztosítására. Kiváló külföldi példaként említhetnénk a
londoni Victoria pályaudvart, ahol a csarnok padlóján naponta áthaladó sok tízezer
utas léptei termelik meg a világításhoz szükséges elektromos áramot. Ilyen és ehhez
hasonló megoldásokat alkalmaznánk, ahol csak lehet.
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4. Meg kell reformálni a városok tömegközlekedési rendszerét. Az autóbuszok, villamosok, a metró mind XIX. századi találmányok eredményeképpen születtek, ezért itt
az ideje, hogy újratervezzük ezeket a III. évezred igényeihez és elvárásaihoz mérten.
Külföldi kutatóintézetekben évek óta folyik az alternatív tömegközlekedési eszközök
fejlesztése, de hazai találmányokból is van elég.
5. Jelentős hazai tudásbázis épült ki az elmúlt évtizedekben a mezőgazdaságban alkalmazható ember- és környezetbarát technológiai megoldások terén is, melyekkel nemcsak a vegyszermentes gazdálkodás kívánatos és piacképes alkalmazása válik egy csapásra elérhetővé, hanem a terméshozamok növelése és a termőföldek minőségének
javítása mellett a vízszükségletek optimális megoldása is, elkerülve ezzel az Alföld
elsivatagosodását.

7. Az állatkínzást súlyos büntetéssel sújtanánk, hiszen az, aki egy védtelen állat szenvedésében szórakozást lát, olyan antiszociális elem, akit hosszú időre ki kell zárni a társadalom közösségéből. Bár az állatvédelmi törvényt nemrég szigorították, a büntetési
tételek mégsem jelentenek kellő visszatartó erőt.
Ez is egy olyan terület, ahol felvilágosító kampányra van szükség, hogy az emberek
megértsék, az állatok nem a tulajdonaik, hanem a védelmükre szoruló élőlények.
8. A nagyüzemi állattartást vissza kell szorítani, mert olyan súlyos környezeti károkkal
jár, amit más országok már a saját bőrükön tapasztalnak. Az apró rekeszekbe bezsúfolt
állatok – amelyek gyakran egész életüket egy testhelyzetben töltik, mert megfordulni
sem tudnak – rengeteg oltóanyagot kapnak, hogy ne szedjenek össze fertőző betegségeket. Így a mérgező anyagok a húskészítmények fogyasztóinak asztalára is odakerülnek.
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6. Kerékpárt mindenkinek és kerékpárutat mindenhová, vidéken is!
A gyors, környezetbarát és biztonságos
városi közlekedés érdekében fokoznánk a kerékpárutak építésének ütemét, hogy ez a legkörnyezetbarátabb
közlekedési eszköz egyre inkább visszakapja a hajdan volt megbecsült helyét
a mindennapjainkban. Célul tűzzük ki,
hogy minden családnak alanyi jogon
legalább egy kerékpárja legyen, amelyet adójóváírással finanszírozunk meg. Emellett minden állampolgár számára biztosítjuk az ingyenes KRESZ oktatást a közlekedési szabályok széleskörű megismertetése
érdekében, ezzel is az élet védelmét és a biztonságos közlekedést szolgálva.

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - KÖRNYEZETVÉDELEM
Mivel a kórokozók évről évre ellenállóbbakká válnak, az ipar egyre erősebb oltóanyagokat produkál, mígnem elérjük a védekezés határát, és óriási járványok törnek ki a
felhasznált vegyszerek előre nem sejtett hatásainak következtében.
Az állattartó telepek naponta ezertonnaszám termelik az „iparszerű” trágyát, amely
veszélyes hulladék, és szennyezi a talajvizeket is. A szarvasmarhák és más lábasjószágok tömeges legeltetése letarolja a mezőket és elősegíti a talajeróziót, az emésztés folyamán kiszabaduló metán pedig nagyban hozzájárul az üvegházhatás fokozásához.
Mindezek a problémák nem álltak fenn néhány évtizede, amikor még a profitmaximalizálásra törekvő élelmiszeripari cégek helyett a családi gazdaságok működtek.

WWW.ZOLDPART.HU

Mezőgazdasági programunk ezért is irányozza elő a családi gazdaságok rendszerének
helyreállítását. Ennek helyességét a dél-amerikai felmérések is igazolják, amelyek bebizonyították, hogy a hagyományos termelési módszerek adott földterületen olcsóbban
érnek el ugyanakkora terméshozamot, mint a környezetszennyező nagyüzemi megoldások. Ez Magyarországon is hasonlóan igaz.
9. Magyarországot meg kell védeni a
génmanipulált növények behozatalától,
a klasszikus kultúrnövények kereszteződését pedig meg kell akadályozni. A génmanipulált élelmiszerek behozatalát természetesen ugyanígy meg kell tiltani.
A génmanipuláció bárminemű alkalmazását teljességgel elutasítjuk az állattenyésztés egészére tekintve oly
módon is, hogy génmanipulált növényeket még takarmányozási célra sem
lehet felhasználni.
10. Egy zöld párttól talán különösen hangzik, de a Magyar Szociális Zöld Párt nem
utasítja el teljességgel a hagyományos atomenergia használatát, bár azt fokozott veszélyessége miatt nem tekinti ideális megoldásnak.
Magyarország súlyos energiafüggőségének enyhítése érdekében biztonságosabbá tennénk a meglévő Paksi Atomerőművet, majd pedig új típusú atomenergia hasznosítási
módszerek kidolgozását kezdjük el, amivel jelentősen hozzá tudunk járulni az ország
energiaigényének fedezéséhez.
A kifejlesztett technológia kockázata a mai megoldásokhoz képest jóval alacsonyabb
lesz, a keletkező sugárzóanyag tárolására pedig biztonságosabb módszer kerül kialakításra, megszüntetve ezzel a külföldi függőségünket.
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11. Támogatjuk a környezetbarát technológiákra épülő hazai járművek fejlesztését és
üzemeltetését, amit a külföldről behozottak esetében is biztosítunk. A gépjárműveket
sújtó adókat főleg a károsanyag-kibocsátásra alapoznánk.
Azoknak a közlekedési társaságoknak, amelyek alacsony emissziós értékű motorral
rendelkező járműveket (pl. hibridmotorokat) alkalmaznak, elsőbbséget adnánk az állami támogatások és a hitelfelvételek terén. Egyúttal ösztönöznénk az ilyen járművek
magyarországi gyártásának beindítását is, hisz ez jóval kevesebb erőforrást igényel,
mint a hagyományos robbanómotoros járművek elkészítése.

13. Magyarország egyik súlyos problémája a kommunális hulladékok ártalmatlanítása.
Ausztria évtizedekkel ezelőtt megoldotta ezt a kérdést: úgy gondolták, hogy nincs joguk a jövő nemzedékre hagyni az általuk felhalmozott szemetet, ezért modern, mindenféle káros anyagot kiszűrő szemétégetőket építettek, és jelenleg egy gramm szemetet
sem temetnek a föld alá.
Hazánkban az ilyen fejlesztések eleve kudarcra voltak ítélve az államigazgatási szerveket is átható korrupció miatt. A környezetvédelmi beruházásnak szánt égetőműveket
rendre a tervtől eltérően próbálták megépíteni, és mivel nem szerelték fel az előírt
szűrőket, jó esetben semmi, rosszabb esetben pedig mérgező füst lett a végeredmény.
Jelenleg a kommunális szemét jelentős részét hagyományos hőerőművekben égetik el
mindenféle szűrés nélkül, ez képezi az erőművek üzemanyagának 10-15 százalékát. Az
égő műanyagokból számtalan nagyon veszélyes gáz és más égéstermék szabadul fel, így
például a súlyosan rákkeltő dioxin.
Magyarországon ma a regionális hulladéklerakók építését részesítik előnyben, holott
az ország jelentős része a felszín alatti vizek védelme szempontjából érzékeny, ami azt
jelenti, hogy a felszínen megjelenő szennyezés igen hamar lejut a vízadó rétegekbe,
veszélyeztetve ezzel az értékes ivóvíz készleteinket.
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12. Újra megteremtjük a nyersanyag-újrahasznosítás szétvert rendszerét. Az üvegeket ismét visszaváltanánk a vásárlás helyén, az újságpapírt és a
rongyokat állami átvevőhelyeken lehetne leadni
térítés ellenében, a fémhulladékot pedig természetesen szintén újrafeldolgozás alá vonnánk.
A csak mutatóba felállított „hulladékszigetek”
helyett – amelyeket alig használnak ki – kilós átvevőhelyeket állítanánk fel, ahol pénzért vennék
át a szétválogatott, újra feldolgozható hulladékokat. Ilyen rendszer működik például Nagy-Britanniában is.
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A hulladékok mennyiségét minimálisra kell csökkenteni az újrahasznosítással, a
fennmaradó rész esetében pedig előnyben kell részesíteni a korszerű filterekkel ellátott
hulladékégető művekben való ártalmatlanítást.
Hosszútávon pedig meg kell szüntetni a szemét elégetését és a föld alá temetését is.
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A Zöld Párt® köreiben tevékenykedő újítók és feltalálók számos technológia alapjait
fektették le, sőt gyakorlati megoldásokat is létrehoztak már a hulladékhasznosítás teljes skálájára, abból az alaphelyzetből kiindulva, hogy hulladék és szemét nincs, csak
hasznosítható és ésszerűen feldolgozható nyersanyag!
Ebből az alaptézisből kiindulva, és a meglévő újrahasznosítási technológiákat figyelembe véve, Magyarország akár hulladékfeldolgozó nagyhatalom is lehetne, és egyik legnagyobb bevételi forrását erről a területről tudná realizálni.
Ezzel párhuzamosan a kínos nyersanyaghiányunk is automatikusan megoldódna úgy,
hogy azt helybe leszállítják, és még pénzt is kapunk érte, hiszen manapság minden
ország elsődleges gondja, hogy mit kezdjen a fogyasztásból visszamaradó hatalmas hulladéközönnel. A feldolgozás ipari méreteiből adódó nagyarányú munkahelyteremtésről
pedig már nem is beszélünk.
14. Folyóink vidékét évről évre árvíz, belvíz sújtja. Katasztrófavédelemnek nevezik az
ez ellen való védekezést, a gátépítést, pedig ezzel valójában szó szerinti tartalmat adnak neki: a katasztrófa védelmét látják el. Át kell gondolnunk, újra kell szabályoznunk
folyóinkat, mert a XIX. században felelőtlenül, a természetes élőkörnyezet figyelmen
kívül hagyásával gátak közé szorított Tisza és mellékfolyói áradása létfontosságú az
Alföld termőtalajának táplálása szempontjából.
Szó sincs persze arról, hogy lebontsuk a gátakat és szabad utat engedjünk az árvíznek.
Egyszerűen újra mezőgazdasági művelés alá kell vonni a régi ártereket, és a gátakon
átfolyási pontokat nyitni, melyeken keresztül a víz újra elöntheti ezeket a területeket.
Az árvíz megszüntetése helyett tehát az elterelésére kell törekedni, ezzel egyébként
rengeteg pénzt is megtakarítva, hiszen nem kell sem a meglévő gátakat magasítani, sem
újabbakat felhúzni. Nem kell továbbá öntözőrendszereket sem építeni, amelyek rengeteg energiát fogyasztanak.
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5.

EGÉSZSÉGPOLITIKÁNK

Évek óta látványos kísérlet zajlik a szemünk előtt, hogy az évszázados állami egészségügyi rendszert magánkézbe juttassák, és láttuk a tömegtüntetéseket a kórházak eladása
ellen.
A tájékozottabbak tudják, hogyan vonták ellenőrzésük alá az idegen gyógyszercégek az
egészségügyi piacot és hogyan kényszerítették az embereket arra, hogy nyakló nélkül
fogyasszák termékeiket, akár van rá szükségük, akár nincs.

A Zöld Párt® kiszorítaná az egészségügyből a harácsoló multikat azáltal, hogy csökkentené a kemikáliák felhasználását. Változtatni kell azon a tévhiten, hogy egyedül a vegyipar
termékei rendelkeznek gyógyító hatással, és minden betegséget csak erős mérgekkel vagy
veszélyes injekciókkal lehet megszüntetni.
Nem tagadjuk a hagyományos gyógyszerek szerepét és értékét, de Magyarországon e
téren is már erősen túllőnek a célon.
Népességünk fogyása megakadályozásának egyik kulcsmomentuma az egészségügy helyreállítása, és ez nem azt jelenti, hogy a pénzéhes gyógyszergyárak további harácsolását
támogatjuk.
Előre jelezzük: ha a Zöld Párt® ezen programpontja népszerűvé válik, a gyógyszergyártó
cégek által fizetett horribilis hirdetési bevételek csökkenése miatt a média részéről csakis
ellenséges hozzáállásra számíthatunk.
Azt fogják majd állítani, hogy füveket akarunk a betegek orra alá dugni a „komoly” és
„tudományos” módszerekkel előállított gyógyszerek helyett. Pedig erről szó sincs, mindössze az egészségügybe bevonult profithajhász spekuláns résztvevőket szeretnénk kiszorítani.
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Az orvosok szerepe lassanként már csak a
receptek megírásra korlátozódik, pedig
mindannyian tudjuk, hogy milyen mértékben nő a gyógyszerek ára.
Miközben egyre kevesebbet foglalkoznak
a betegségek kiváltó okaival és azok megszüntetésével, azaz a betegekkel való törődéssel, mind inkább csak a tartós és egyre
drágább kezelések és gyógyszerek alkalmazásában érdekeltek.
Így az egészségügy lassanként betegségiparrá válik – az üzletileg érintett gyógyszergyártók „legnagyobb örömére”.

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - EGÉSZSÉGÜGY
Ha Önök azt látják, hogy egy fehér köpenybe öltözött, megnyerő külsejű „prof. dr” magyarázza a televízió képernyőjéről valaminek a hatását és az „előnyeit”, egy szavát se
higgyék el, mert az óriási haszon miatt semmibe sem kerül néhány jellemtelen orvos
megvesztegetése, hogy „szakmai” érvekkel, tudományos módon beszéljenek a valóság
ellenkezőjéről. Hiszen Magyarországon még olyan „szakértők” is előfordulnak, akik a
mai napig tagadják, hogy a csernobili katasztrófa bármiféle sugárterhelést okozott volna,
csak azért mert a nyolcvanas években erre kaptak pártutasítást!
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A Magyarországra betelepült külföldi multinacionális cégek hatalmának megnyirbálása
mellett – amit egyébként a Zöld Párt® minden területen el szeretne érni – az egészségügy
terén a következő változtatásokat tartanánk kívánatosnak.
1. Meg kell szüntetnünk a kórházak körüli panamákat.
A kórház épülete és felszerelése legyen elidegeníthetetlen állami tulajdon, a működtetést végezzék állami többségi tulajdonban lévő cégek. Az emberek teljesen jól látják, hogy az egészségügy magánosítása katasztrófához
vezet. Ez történt minden országban, ahol ezt eltűrték.
Meg lehet engedni a külföldi tőke bevonását, de semmiképpen sem hagyni neki vezető szerepet, vagy zsarolásra alkalmas pozíciót. A vezető egészségügyi dolgozók –
főorvostól a miniszterig – csak olyan személyek lehetnek, akik soha nem álltak szorosabb kapcsolatban az
egészségügy magánosításában érdekelt cégekkel, szervezetekkel, magánszemélyekkel.
2. Számtalan olyan betegség sújtja az embereket, ami egyszerű, természetes módszerekkel is gyógyítható lenne.
A Magyar Szociális Zöld Párt egészségpolitikája nagy hangsúlyt fektet a betegségekkel
kapcsolatos okok megszüntetésére, valamint a megelőzésre, a felvilágosításra és a természetes gyógymódok terjesztésére, propagálására, hogy csak a valóban betegek szoruljanak kórházi kezelésre, és csak a ráutaltak kényszerüljenek a gyógyszerek szedésére, mert ezek további egészségkárosodással is járhatnak, és sokszor csak a tünetek
kezelésére alkalmasak, nem a gyógyításra.
Mivel a legfőbb hangsúlyt a megelőzésre fektetjük, ennek szellemében elsősorban a
lakosság mentálhigiénés egészségmegőrzésére törekszünk. Mint ismeretes, a szervi egészségkárosodások 90%-ában kimutathatóak az azokat kiváltó pszichoszomatikus (a lélek
és test egységére utaló) okok, amelyek szakszerű kezelésével már idejekorán elejét vehetjük a tényleges megbetegedéseknek.
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A Zöld Párt® programjának szellemében egy egészséges társadalom kialakítása és fenntartása a célunk, amelynek megvalósítása során a lakosság általános közérzete, pszichés és mentális háttere, ezáltal pedig az egészségi állapota is magától értetődő módon
nagymértékben javulni fog.
3. Meg kell vizsgálni azokat a XX. században kifejlesztett tudományos módszereket,
amelyeket egykor ünnepelve elfogadtak, ám rövidesen a gyógyszeripari lobbi nyomására
mégsem vezettek be, vagy felvásároltak, eltüntettek, netán megsemmisítettek.
4. Az általános gyógyszerek árát a mindenkori minimálbérhez igazítva hatóságilag maximálni kell. Erre azért van szükség, mert a betegségek leghamarabb a társadalom szegényebb rétegeit érik el mindig, akik az életkörülményeikből eredő „veszélyeztetett” helyzetből adódóan méginkább kiszolgáltatottak, miközben ők azok, akik a legkevesebbet
tudják fordítani az egészségük megőrzésére, a megelőzésre, és a gyógyítás eszközeire is.

6. A hálapénz megszüntetését nagyon fontosnak tartjuk. Éppen úgy, ahogy a rendőrök
sem fogadhatnak el kenőpénzt, bűncselekménnyé kell tenni nemcsak a hálapénz elfogadását, de az átadását is. Helyette elsősorban az egészségügyben dolgozók bérének rendezésében látjuk a megoldást, másodsorban pedig állami alapítvány formájában működő prémiumalapokat állítanánk fel, amelybe a gyógyszeripari cégek adójának egy részét irányítanánk, s ahonnan a valóban jól dolgozó orvosok és nővérek jutalmul
keresetkiegészítést kapnának.
7. Országos felvilágosító kampányt kezdeményezünk az egészséges életmód népszerűsítésére. Támogatjuk a szabadtéri sportokat, a túraegyesületeket és a tömegsportot.
Felújítanánk a hetvenes évek óta
elhanyagolt turistaút-hálózatokat
a turistaházakkal együtt.
Fellendítenénk a belföldi falusi és
wellness turizmust. A nagyvárosokban pedig szorgalmaznánk a
testedző körök, a kondicionáló
termek megnyitását, valamint a
sportolásra alkalmas létesítmények rehabilitálását és fejlesztését.
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5. Egyes általánosan használt gyógyszerek előállítására állami tulajdonú gyógyszergyárat kell létrehozni, ezzel elérhető áron biztosítva mindenkinek a gyógyulást a gyakran
előforduló betegségek esetében. Ez mind a társadalombiztosítás, mind pedig a betegek
számára pénzmegtakarítással jár.
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8. Nagy hangsúlyt fektetünk a fogyatékkal élők támogatására, akiknek a közlekedési
eszközökön való utazását ingyenessé kívánjuk tenni.
Emellett az akadálymentesítést is fontos célnak tekintjük, melynek hangzatos jelszava ma
sajnos csak politikai kampányfogás. Jól szemlélteti ezt, hogy építettek ugyan kerekesszékkel is használható bejáratokat egyes középületekhez, de a továbbhaladásuk odabenn már
nem mindig megoldott. Nehéz a közlekedési eszközökre való feljutásuk is, de nincs lejárási
lehetőségük a metróhoz sem.
A valódi akadálymentesítés egységesített és összefogott szándékot igényel, amit a szakmai
szervezetek által kidolgozott országos programmal lehet közösen megvalósítani.
9. Tudományos eredményekre és gyakorlati tapasztalatokra épülő felvilágosító kampányt
indítanánk a drogfogyasztás, a dohányzás és az alkoholizmus áldozatainak visszaszorítására,
valamint a szenvedélybetegségek kialakulásának megelőzésére. Akinek van bátorsága mérgezni önmagát, annak legyen mersze a tetteivel szembesülni, és ereje ezek elkerülésére is!
A várható következmények tudatosítása visszatartó erőt jelentene az ilyen, leginkább csak
megszokásból vagy szórakozási vágyból eredő pótcselekvések élvezőinél. A felelőtlen és
társadalmilag is káros életvitel ne váljék se divattá, se kényszerré, se szenvedéllyé.
Bevezetnénk a függőségek megszüntetését célzó ingyenes programokban való részvétel lehetőségét, és az időszakos szűrővizsgálatokon való kötelező megjelenést, aminek
elmulasztása a későbbiekben fellépő megbetegedések esetén a kezelési díjak megemelését vonná maga után.
Megszüntetnénk a drogfogyasztók egészségügyi előjogait, hiszen a jelenlegi rendszer igazából
csak arra jó, hogy a „leszokni vágyók” számolatlanul kapják az ehhez szükséges anyagokat (pl.
a Metadont), amelyek aztán szintén az utcán jelennek meg, mert azok is kábítószerek.
10. A kórházi szülés mellett születésházak létesítését is szorgalmazzuk a nagyobb városokban. Egy gyermek szülése nem betegség, amit okvetlenül kórházban kell „kezelni”,
ahol ráadásul fokozottabban jelen van bármiféle fertőzés lehetőségének a veszélye. Ezek
a születésházak is kórházi jellegű intézmények lennének, csak sokkal szakszerűbb orvosi
segítséggel ellátva, az esetlegesen fellépő komplikációk megoldására.
Nyugat-Európában már számos ilyen intézmény működik nagy sikerrel.
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6.

SZOCIÁLIS RENDSZERÜNK

Az őskapitalista gazdasági rendszer és a liberális társadalom a legkevésbé sem veszi
figyelembe sem az egyén, sem a közösség érdekeit.
Társadalmunk darabokra hullott, mindenki egymaga, egyedül a saját érdekeit nézve
próbál boldogulni, és ma már lassanként ott tartunk, hogy egy működő „mikrocsalád” –
apa, anya, egy szál gyermek – is csodaszámba megy, nemhogy egy boldogan élő nagycsalád. A helyi közösségek nagy része szét lett verve, egyetlen korosztály, egyetlen társadalmi réteg sem számíthat már támogatásra sehonnan.

A szociálpolitika a mai politikusi körökben a legkedveltebb és egyúttal legelcsépeltebb
sláger. Olyan szépen hangzik és „népszerűvé” tesz – miközben birkaként tereli be a
választó tömegeket az egyedül üdvözítő politikai párt karámjába.
Ha ezek a pártok a közalkalmazottaknak fizetésemelést ígérnek, az „szociálpolitika”.
Ha ugyanezek a pártok a munkavállalók
vagy a nyugdíjasok kívánságainak, javaslatainak figyelembevételét ígérik: ez is „szociálpolitika”.
Ha különböző fórumokon a kisnyugdíjasok,
a pályakezdő pedagógusok vagy a hátrányos
helyzetű családok közismert és megoldásra
váró problémáin csámcsogva gittegyleteket
alapítanak: részükről az is „szociálpolitika”...
…és a nép újból és újból belesétál ebbe az egyszerű, de annál hatásosabb politikai csapdába, valahányszor a pártok belefújnak a szociálpolitikai „varázsfuvolába”.
Tudomásul kellene venni, hogy a szociálpolitika legfőbb rendszerező elve a következő:
AZ ÁLLAM, A TÁRSADALOM LEGFŐBB TÖRVÉNYE A KÖZJÓ, AZ EGÉSZ
MAGYAR NEMZET JÓLÉTÉNEK BIZTOSÍTÁSA!
Ez a valódi szociálpolitika, amelyről nem elég beszélni vagy ígérgetni, hanem a gyakorlatban, a való életben kell végre megvalósítani.
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A Zöld Párt® számára nagyon fontos, hogy a társadalom tagjai ismét egymásra találjanak, a megélhetési dzsungelharc visszaszoruljon, az egymás ellen vívott értelmetlen
ütközetek megszűnjenek, és embertársainkban ne riválist, hanem sorstársakat lássunk.
Ennek érdekében mi a valóságban kívánjuk megteremteni a munkavállalók védelmét, a
nyugdíjasok létbiztonságát és a gyermekvállalás anyagi lehetőségeit, de ugyanakkor felszámoljuk a szociális rendszerrel való visszaéléseket is. Ha van termelés, helyre áll a
társadalmi biztonság, és jut elegendő pénz a nyugdíjak mellett a szociális kiadásokra is.
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A manapság szociálpolitikának nevezett intézkedések sorozata tehát valójában nem más,
mint egyfajta „kisebbségi politika”, amelyet leginkább az aktuális érdekek vagy a „szavazatvásárlás” ösztönöz. Ilyen módon – a közérdek teljes figyelmen kívül hagyásával –
a pártok és bizonyos csoportok érdekérvényesítési politikát folytatnak, miközben felelőtlenül ígérgetnek, ráadásul úgy, hogy maximálisan tudatában vannak az ígéreteik teljesíthetetlenségének!
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Aljas és egyben nevetséges dolog szociálpolitikáról beszélni egy olyan helyzetben, amikor a világpolitika és a pénzhatalom mesterkedéseinek következtében, a gazdasági világválság kellős közepén Magyarország a politikai, gazdasági és pénzügyi tehetetlenség
állapotában van.
A mai magyar szociálpolitika csak kijátssza egymás ellen a különböző társadalmi rétegeket, az egyiknek a másik rovására ígérget és eközben egymásnak uszítja őket.
A párthívek esetében különböző személyiségekből álló, jelentős tömegről van szó, melyet
legfőképp csak a gyűlölet és az irigység érzése egyesít, ráadásul a nemzet másik fele
ellen – miközben magasabb rendű eszmerendszerről, vagy szellemi-szervezeti egységről szó sincsen.
Nem csoda hát, hogy ilyen módszerekkel nem sikerül megoldani a szociális kérdéseket
sem. Nem sikerülhet, mert a gyűlöletre gyűlölet, a kizsákmányolásra pedig kizsákmányolás és elnyomás a válasz. Ily módon nem tud létrejönni párbeszéd vagy társadalmi
megegyezés, míg végül nem marad más, csak romhalmaz.
A Magyar Szociális Zöld Párt számára – ahogy ez a nevéből is következik – elsődleges és
ennek következtében rendkívül fontos a társadalmi gondoskodás és az emberközpontúság megteremtése, mert ez az egyetlen kivezető
út az emberiség legégetőbb problémái és a környezeti kihívások megoldásának lehetőségére.
Azt valljuk, hogy amíg az emberek zsebe üres,
a gyomruk pedig korog, addig nem lesznek képesek még a legalapvetőbb bajok felszámolásra sem,
nemhogy a III. évezred katasztrófáinak kivédésére.
Jólét és biztonság nélkül a környezetvédelem szinte senkit nem fog érdekelni, és addig erről nincs
is mit beszélni, mert ma még az emberek 80%ának az egyéni problémák megoldása messze fontosabb, mint a közösséget érintő, és várhatóan
„csak” a jövőben bekövetkező ökológiai válság.
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Egy magasabb életszínvonal, vagyis inkább életminőség esetén ez egészen másként fog
majd festeni (amit jól szemléltet, hogy a fejlettebb országokban a zöld pártok már rég
a parlamentbe kerültek), hisz az egyik napról a másikra való élés, illetve a létért és a
megélhetésért folyó küzdelem helyett már lesz ideje és igénye is az embereknek arra,
hogy elgondolkozzanak a nem túl biztató, de azért védhető, javítható és élhető jövőről.
Akkor majd eljutunk ahhoz a természetben már jól működő alapállapothoz, miszerint a
saját fészkünkbe nem piszkítunk…
E témához való természetes és együttműködő hozzáállásunkból adódik, hogy a szociálpolitika területére vonatkozó kezdeményezéseink nem egyedül a lokális vagy csak bizonyos társadalmi csoportokat érintő problémákkal, hanem a nemzet egészét súlytó gondokkal foglalkoznak.
A számunkra – és szerintünk minden magyar állampolgár számára – valóban fontos,
tényleges szociálpolitikai kérdéseket és feladatokat az alábbiakban összegezzük.

2. Szociális segély munkaképes embernek csak közmunkáért járjon. A rokkantsági segélyt csak orvosi bizottság alapos vizsgálata után folyósítsák.
3. Véget kell vetni annak az embertelen és életellenes felfogásnak, hogy egy gyermek
születését anyagi megfontolás és az abból való megélhetés ösztönözze a családszeretet
és a gondoskodás felelőssége helyett.
A jelenlegi családtámogatási rendszer ennek a
tendenciának az elharapódzására, a felelőtlen
gyermekvállalásra ösztönzi az egyébként is kiszolgáltatott helyzetben lévő szegény családokat, és ezermilliárdos pazarlást eredményez
évente, hisz ennek a pénznek csak elenyésző
része fordítódik valóban a gyerekekre.
A megoldás egyszerű: meg kell szüntetni az alanyi jogon járó pénztámogatást. Gyermekvállalás esetén csak akkor járjon családi pótlék, ha valamelyik szülő igazolni tud
legalább 3 év munkaviszonyt, fél évnél nem hosszabb megszakítással.
Ebben az esetben minimálisan biztosított annak a feltétele, hogy a születendő gyermek
nem fog kárt szenvedni az anyagi háttér hiányából fakadóan, és így ellátásához megvannak az alapfeltételek. A fejlődése és a jövője szempontjából is kedvezőbb kilátások
nyílnak meg ekkor, mint egy állandó pénztelenségben szenvedő, a létfenntartását biztosítani nem tudó család esetében.
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1. A nyugellátási rendszer nagyvonalú újjászervezése a nyugdíj-előtakarékossági ágazat újbóli államosítása által.
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Ezen elvárásoknak megfelelő családok esetében a született gyermek után az igazolt
jövedelem 150%-át kapják meg három éven keresztül.
Ennek két kedvező hatása is lesz: egyrészt azok a fiatal párok is vállalnának gyermeket,
akik az elszegényedéstől, a munkahelyük, jövedelmük elvesztésétől félve nem mernek.
Másrészt a gyermek egészséges körülmények között, az édesanyjával töltheti élete első
három évét. Természetesen a támogatásban részesített anya a támogatás ideje alatt nem
létesíthet munkaviszonyt.
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4. Azok a szegény családok, amelyek – korábbi munkaviszony hiányában – nem lennének jogosultak a 3. pontban leírt támogatásra, természetbeni juttatást kapjanak az üzletekben élelmiszerre, háztartási cikkekre, ruházatra és gyógyászati eszközökre beváltható
névre szóló utalványok fejében, melynek másokra való átruházása büntetendő lenne.
5. A „putrisodás” visszaszorítását segítené, ha az állami-önkormányzati lakások kiutalása terén az egykori csehszlovák modellt követnénk. Az a szegény család, amelyiknek
megszületett az ötödik gyermeke, csak egy adott helyen juthasson lakáshoz, és csak
egyszer. A megélhetési „gyerekszülés” így hamar visszaszorulna, mert nem jelentkezne
vonzerőként a nagy értékű ingatlanok kiutalása, és tényleg csak az vállalna gyermeket,
aki felelősséggel tudja felnevelni és el is tudja majd látni.
6. Az abortuszok rettentően kártékony társadalomerkölcsi és egészségügyi hatása miatt megtiltanánk a magzatok elpusztítását, kivéve orvosilag indokolt és különleges esetekben. Sokan érvelnek azzal, hogy a magzatgyilkosság „a nő magánügye”. Ez a helytelen szemlélet azonban a női nem leértékeléséhez, a társadalmi kapcsolatok és erkölcsök általános zülléséhez, elmocskolódásához vezet, ráadásként pedig lelkileg és fizikálisan is sérült nők tömegét termeli ki.
Mindezek elkerülésére országos
felvilágosító kampányba kell
kezdeni, hogy a liberálisnak
mondott világszemlélet e borzalmas hozadékát feltárjuk a fiatalok előtt.
Elfogyó társadalmunkban a családszerető, az anyaságra készülő nő és a gyermek az egyik legfontosabb érték.
Egy „zöld” állam senkit nem
hagy cserben, ilyen esetekben
főként.
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7.

MÉDIA- ÉS INTERNETPOLITIKÁNK

A Zöld Párt® az internetet a III. évezred legfontosabb stratégiai, gazdasági, környezetvédelmi, energiatakarékossági, távközlési, kommunikációs és médiaeszközének, valamint közlekedés-, illetve utazáshatékonyság-javító tényezőnek tekinti.
Ezért a minél szélesebb körben való elterjesztésében vagyunk érdekeltek, amit az
internet szolgáltatásnak az állampolgárok számára való ingyenes és korlátlan biztosításával kívánunk elérni.
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Ennek elősegítése érdekében célul tűzzük
ki, hogy minden család alanyi jogon kapjon számítógépet, amelyet adójóváírásként
finanszírozunk meg, és minden állampolgárnak biztosítjuk ehhez az alapvető felhasználói ismeretek ingyenes oktatását is.
Ezáltal nagyobb teret kívánunk adni az
internetes távmunka széleskörű bevezetéséhez, az oktatás hatékonyságának, gyorsításának és eredményességének a növeléséhez, valamint a helyi médiák jelentősebb szerepének megvalósításához és az
ezen a területen mutatkozó hiányosságok
pótlásához.
A média, a tömegtájékoztatás éppen olyan hatalmi erő, mint az ipar, a mezőgazdaság
vagy a rendvédelmi szervek feletti ellenőrzés. Ám míg egy gyárat megbüntetnek, ha
silány vagy veszélyes terméket állít elő és a rendőrség sem működhet kénye-kedvére
(legalábbis nem mindig), azért viszont semmiféle büntetés nem jár, ha valaki – akár
újságíróként is – sok millió embernek hazudik, pánikhangulatot kelt vagy csúsztatásokkal és hamis információkkal próbál lejáratni másokat.
A médiát csupán néhány jogszabály korlátozza, illetve kirívóan súlyos esetekben a Btk.
büntetni rendeli a nagy nyilvánosság előtti rágalmazás és becsületsértés elkövetését. A
szankciók viszont messze nem rendelkeznek elegendő mértékű visszatartó erővel a
hazugságok várható politikai vagy egyéb „hasznának” fényében, és nem kompenzálják a
társadalmi károkozást sem.
Ma a média gyakorlatilag korlátlanul garázdálkodhat, egymásnak ugraszthat társadalmi
csoportokat, ügyes manipulációval félrevezetheti az egész országot vagy elkendőzhet
valódi problémákat, elhallgathat fontos eseményeket.
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Mindez csupán néhány szerkesztő-műsorvezető személyes hozzáállásán múlik, ők dönthetik el, kit löknek a sárba és kit magasztalnak fel.
A Zöld Párt® álláspontja szerint a médiát ugyanolyan szigorú szabályozás alá kell vonni,
mint az ipart, a mezőgazdaságot, vagy a kereskedelmet. Felül kell vizsgálni a jelenleg
működő médiarendszer engedélyeit, s megvonni azoktól a társaságoktól a működési
jogot, amelyek elítélhető módon, sorozatosan és jogerősen vétenek a tájékoztatás valódisága, a mindennapi etika és a jó ízlés ellen.

A média világát épp úgy meg kell szabadítani az oda nem való, idegen érdekeket vagy
letűnt antidemokratikus rendszereket kiszolgáló emberektől, ahogyan a politikai életet
vagy a fegyveres erőket is.
A médiában véghezvitt állam- és társadalomellenes „aknamunkát” – az élet számos területéhez hasonlóan – büntethetővé kell tenni, mert rendkívül káros hatásai miatt ez súlyos bűnnek számít, és nemzetbiztonsági szempontok miatt is indokolt.
Sajnálatos és egyben szánalmas dolog ma azt látni, hogy a meghatározó médiákban a
népbutítás, a félretájékoztatás, az állandó megfélemlítés lett a fő cél, mellyel párhuzamosan a tragédiák, az erőszak, az erkölcstelenség és a cirkuszi életmód istenítése folyik, a negatív hírek, a lényegtelen információk, a semmitmondó riportok és a primitív
showműsorok vég nélküli sugárzásával.
A legfontosabb szempontok: a korrekt tájékoztatás, az ismeretterjesztés, a társadalomnevelés és a kulturált szórakozás lehetőségei szinte teljességgel megszűntek.
A közszolgálati csatornák számát bővíteni nem kívánjuk, de az jogos elvárás, hogy a
még meglévők valóban a köz szolgálatát tekintsék elsődleges feladatuknak, és ne pártérdekek vagy gazdasági érdekkörök befolyása legyen a meghatározó.
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A Zöld Párt® megoldási javaslatai a következők:
1. A médiatörvény jelenleg is élő rendelkezéseinek komolyabban kell érvényt szerezni.
Nem tartható, hogy egy hamis tájékoztatás kárvallottjai évekig pereskedhetnek az óriási
pénzügyi háttérrel rendelkező médiahatalmak ellen, hogy végül egy fikarcnyi bocsánatkérést kapjanak az újságban valahol eldugva vagy fél percre a képernyőn hangtalanul, miközben környezetükben, közösségükben erkölcsileg megsemmisítették őket.
A sajtópereket kiemelten, sürgősen kell tárgyalniuk a bíróságoknak, és a most szokásos
pár százezer forintos kártérítések helyett a beperelt médiumnak a tájékoztatásban betöltött szerepének nagyságához és anyagi lehetőségeihez kell igazítani a kiszabott büntetést. Egy országos kereskedelmi televízió számára nevetséges összeg még egymillió forint
kártérítés is, mert ilyen „kockázat” mellett semmi sem akadályozza meg őket, hogy a
legaljasabb politikai megrendeléseket is teljesítsék.
Ám ha ez az összeg tíz- vagy a megkárosítás jelentőségéhez mérten akár százmilliós nagyságrendre emelkedik, már jól meg fogják gondolni, érdemes-e hazudozni.

3. A magyar tulajdonú médiumokban és sajtótermékekben mindennemű külföldi üzletrészszerzés legyen tilos. Ennek megszegése a sajtótermék azonnali megszüntetését, és a
külföldi tulajdonosnak az országból való gazdasági kitiltását eredményezze.
4. Az internet szabályozásán is jelentősen szigorítani kell. Jelenleg az interneten bárki
bármilyen tartalmat közzétehet névtelenül, s ehhez az internetszolgáltató cégek segédkezet nyújtanak.
A névtelen rágalmazók ma büntetlenül tönkretehetik bárki életét, olyan zaklatásnak
kitéve őt, ami korábban, az internet megjelenése előtt nem volt lehetséges.
A hackerbűncselekmények
sikknek számítanak a fiatalok
között, különösen azok, amelyek minél nagyobb károkat
okoznak.
Mindezek miatt meg kell szüntetni az internet parttalan szabadosságából adódó visszaéléseket.
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2. Azoktól a médiáktól, amelyek bizonyítottan sorozatosan közölnek szándékosan hamis információt, meg kell vonni a működési engedélyt. Ugyanígy azokat az újságírókat,
akik sorozatosan politikai vagy más, a pártatlan tájékoztatás elvét megsértő célra használják hivatásukon keresztül a nyilvánosságot, az újságírói munkavégzéstől el kell tiltani,
ahogy egy rossz orvostól vagy csaló ügyvédtől is meg lehet, és meg is kell vonni a praxisát.
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A névtelenség védelmét el kell venni a világhálóval visszaélő felhasználóktól. A szolgáltatókat kötelezni kell arra, hogy indokolt kérésre adják ki az ügyfeleik személyazonosságát, ha egyértelműen igazolható, hogy az illető jogsértő tevékenységet folytat.
Internetes fórumot vagy bármilyen olyan közeget, amelyen nagy nyilvánosság előtt lehet közléseket, kijelentéseket tenni, csak úgy lehessen üzemeltetni, ha a felhasználók
valós adatait rögzítik és visszaellenőrzik.
Mindez persze nem küszöbölheti ki teljesen az internetes visszaéléseket, de jelentősen
visszaszorítaná azokat.
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5. Felvilágosító kampányba kell kezdeni a fiatalok körében az internet veszélyeiről,
ugyanakkor terjeszteni kell a „netikett”, a korrekt internetes viselkedés illemtanát, és
fontos részévé tenni az iskolai informatikai oktatásnak.
Komoly hangsúlyt kell fektetni az internettel kapcsolatos mentálhigiénés problémák, a
„netfüggőség” vagy az antiszociális viselkedés kezelésére, szintén a fiatalok, de különösen a gyermekek körében.
6. Az interneten támogatni kell a társadalom számára leghasznosabb tevékenységeket,
amelyek leginkább hozzájárulhatnak az egyes fontosabb közérdekű feladatok elősegítéséhez és megvalósításához vagy azok hatékonyságához (pl. környezetvédelem, kulturális feladatok, egészségügyi szolgáltatások, távoktatás, internetes munkavégzés, ügyintézés, fejlesztések, újítások stb.).
Olyan nemzeti pénz- és eszközalapokat kell létrehozni, amelyekre pályázatokat lehet
beadni, és a legtehetségesebbek ennek segítségével megvalósíthatják ötleteiket vagy
fejlesztéseiket. A pályázatok elnyeréséhez természetesen megfelelő színvonalú és
korrektségű pályamunkák szükségesek, amelyeket hozzáértő szakmai bizottságok értékelnének.
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8.

KÖZBIZTONSÁGI ELKÉPZELÉSEINK

A köztörvényes bűncselekmények elleni fellépés azon ritka területek egyike, amiről
nem lehet csak negatívan beszélni. Baj csak a törvények alkalmazásával van, illetve a
rendőrségi korrupcióval.
A közbiztonság jelenleg legégetőbb problémája
az, amit a köznyelvben cigánybűnözésnek neveznek, ami a romák egy részénél sokak szerint az
„öröklött” etnikai „kívülállóság” vagy jobban
mondva a társadalmonkívüliség múltbéli hozadékából ered.

Ennek bebizonyítását az előbb említett kézenfekvő módszerrel továbbra is várjuk a
„jogvédőktől” (vagy inkább bűnpártolóktól?) és a velük egy követ fújó szintén megélhetési politikusoktól – akik közül sokakat tényleg csak egy hajszál választ el a bűnözői
léttől.
Az a fajta hozzáállás idealista porhintésnek is rossz, hogy tagadjuk a jelenséget, miközben napról napra esetek sokasága támasztja alá ezt a tűrhetetlen állapotot.
Mi, Zöldek® azonban nem az erőszakos eszközökben hiszünk, amikor e jelenség és más
egyéb elharapódzó vagy a társadalomra különösen veszélyes bűncselekmények megfékezését célozzuk.
Íme a megoldási javaslataink, amelyek mentesek mindenféle szokásos erőszakos vagy
„rasszista” felhangtól, és csak annak lehet vele baja, aki maga is részt vesz vagy „érdekeltségei” vannak valamelyik megszüntetni kívánt bűnözési ágban.
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Bár egyes politikai körök eszeveszetten tiltakoznak, ha ezeket az állításokat meghallják, de ennek ellenére közülük még soha egy sem vállalta
fel azt a kézenfekvő megoldást, hogy magához
vegyen egy rossz helyzetben lévő vagy netán még
bűnöző életmódot is folytató roma családot annak érdekében, hogy a mindennapos tapasztalati tényekkel szemben bebizonyítsa ennek ellenkezőjét, és ezzel a saját „igazát”.
Ugyanis véleményük szerint az ilyen emberek csak a körülmények áldozatai (az ő nyelvezetükkel szépen megfogalmazva: megélhetési bűnözők), és ha jók lennének a szociális viszonyok körülöttük, akkor felhagynának az addigi bűnözői életmódjukkal.
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Fel kell mérni, mely földrajzi területekre a legjellemzőbb az előbbiekben említett bűnelkövetési mód, és az olyan bűntettek, amelyeket bizonyos séma szerint követnek el.
Avatott kriminológusok már régen ismerik ezeket a sémákat, csak nem szabad beszélniük róla.
Ezeket a bűncselekményeket éppúgy körül lehetne írni törvényileg, mint a maffia-bűncselekményeket, a szervezett bűnözést, amely szintén nem maga az elkövetett cselekmény,
hanem egy viselkedési séma, ami súlyosbító tényezőként hat, tehát külön intézkedéseket
foganatosítanak ellene.
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Ha megtörténtek ezek a felmérések, lajstromba kell venni azokat, akik a rendszerváltás
óta ilyen jellegű bűncselekményeket követtek el. Ezekkel az egyénekkel szemben a következő pontokban olvasható tiltó rendelkezéseket kell majd bevezetni, amik éppúgy nem
lennének alkotmányellenesek, mint például a kitiltás intézménye, amely ma is létezik és
mellékbüntetésként alkalmazható. Akire ezt kimondják, az nem léphet egy bizonyos település vagy akár egy egész megye területére.
1. A bűncselekmények elkövetőit, és
minden olyan személyt, aki kapcsolatot
ápol velük, el kell tiltani mindenféle fegyver vagy más egyéb, az élet kioltására
alkalmas veszélyes eszköz viselésétől (ez
a szervezett bűnözés elleni harc eszköze is), és adott esetben – a visszatartás
érdekében – szigorúbb büntetési tételeket kell alkalmazni rájuk, ha mégis megszegik ezt a tilalmat.
Például ha egy ilyen körbe tartozó személynél kést találnak, nem harmincezer forint bírság, hanem egy év letöltendő börtön legyen a büntetés. Ezzel párhuzamosan minden általuk elkövetett erőszakos bűncselekményt dupla, visszaesőként pedig tripla tétellel kell büntetni. Tehát például csoportos garázdaságot az ilyen elkövetők esetén akár tíz évvel is
lehessen sújtani.
2. A bűnözői életmódot folytató személyeknek legyen tilos fémmel kereskedni. Emellett
szigorú állami ellenőrzés alá kell vonni a fémkereskedelmet, hasonlóan az alkoholos italok
vagy a dohányáruk ellenőrzéséhez.
Természetesen azok, akik ilyen bűncselekményekben korábban érintettek voltak vagy
bizonyítottan kapcsolatot ápolnak olyan személlyel, aki igen, azoknak is legyen szigorúan tilos ez a fajta tevékenység, és az illegális fegyverkereskedéshez hasonlóan ez is büntetendő legyen.
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3. A már sokszor tervezett gyűlöletbeszéd-törvényhez vagy a holokauszttagadás szintén kilátásba helyezett tilalmához hasonlóan büntetendővé kell tenni azt a sajnálatra
méltó és társadalmilag is káros viselkedési szokást, hogy a bűncselekményekről és a bűnözésről megengedő jelleggel nyilatkozzék bárki, vagy erkölcsileg elítélhető módon védelmébe vegye a bűnelkövetőket, ahogy ez például a „megélhetési bűnözés” esetében szokássá vált. Az ilyen viselkedéssel ugyanis – olykor még magas állami szinten is! – mintegy
biztatást adnak a bűncselekmények elkövetésére.
Ez a rendkívül káros jelenség alkalmas az egész társadalom morális állapotának, az embereknek a jogállamba és a bűnüldöző szervekbe vetett hitének teljes lerombolására. Magyarországon 1944-ig bűncselekménynek számított a bűn „feldicsérése”. Azokat a személyeket, akik nagy nyilvánosság előtt ilyen tevékenységet fejtenek ki, automatikusan úgy kell
kezelni, mint bűnözői csoportokkal kapcsolatot ápolókat, és a korábban vázolt szankciókat kell velük szemben alkalmazni.

5. A visszaeső bűnözők számára
speciális, szigorított börtönöket
kell fenntartani, ahol nincs lehetőségük jól érezni magukat. Ilyen
börtönök jelenleg is vannak, például az Egyesült Államokban, a
„demokrácia hazájában”. Ezekben az intézményekben elrettentésképpen nehéz és megalázó feladatokat kell végezniük az elítélteknek, a tisztességes munka
megbecsülésére és megszeretésére való „ráébredés” érdekében.
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4. A településeknek, lakóközösségeknek törvényi lehetőséget kell adni arra, hogy a társasházi törvényben foglaltakhoz hasonlatosan, indokolt esetben, demokratikus módon, az
érintett tulajdonosok 80%-os többségének egyetértése esetén, megvétózhassák az életvitelükre és lakókörnyezetükre káros vagy közösségellenes hatást és magatartást gyakorló, antiszociális vagy bűnözői életmódot folytató, ott lakó személyek, illetve családok további lakhatását.
Magyarán: egy közösség békességének, biztonságának, vagyis a rend helyreállításnak
érdekében ki lehessen rakni az együttélésre alkalmatlan, veszélyes és bűnöző elemeket
egy bérházból, egy lakóközösségből vagy akár egy településről is.
Ilyen jogszabály egyébként most is van, de a kényszerített kiköltöztetésre nem ad módot,
csak az antiszociálisan viselkedő lakók jegyző általi megbüntetésre.
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Az emberi jogok figyelembevételével – és szigorúan az amerikai minta szerint – itt már
bevezethető lenne a deviáns és közösségellenes viselkedés esetén a testi fenyítés és a
megszégyenítés lehetőségének alkalmazása.
Lehet vitatkozni azon, hogy ez alkotmányos-e, de ha a szabadság hazájában, Amerikában
ez megengedett, akkor miért ne lehetne nálunk is, ha az össztársadalmi érdek ezt így
kívánja, és csakis akkor!
Emellett megemlítenénk azt a nyilvánvaló tényt is, hogy a közmunka intézménye létezik
Magyarországon, ezért megdöbbentő és megengedhetetlen dolog, hogy míg egy gyorshajtáson kapott autóst kényszeríthetnek közmunkára, addig a társadalomra veszélyes bűnözőknek egyáltalán nem kötelező a munka a börtönökben, hogy a cselekményükkel és
magatartásukkal okozott károkat megfizessék vagy legalább részben enyhítsék.
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Testi fenyítés ugyan ma hivatalosan nincs,
de testi kényszert bármelyik börtönőr
vagy rendőr alkalmazhat, még olyan eszközökkel is, amelyek maradandó sérülést
vagy halált okozhatnak.
Érdekes dolog ez, hiszen míg Magyarországon nincs halálbüntetés, vagyis a bíróság még hosszas vizsgálat és évekig tartó
megfontolás után sem rendelheti el egy
társadalomra kifejezetten veszélyes bűnöző felakasztását, addig egy közrendőr, egy
őrkatona, de adott esetben akár egy közönséges biztonsági őr is agyonlőhet bárkit különösebb mérlegelés nélkül, egy pillanatnyi döntés után, akár olyan bűncselekmények esetében is, ami egyébként
elég enyhe büntetés alá esne.
6. A bűncselekmények elkövetőinek családját is hatástanulmány alá kell vonni, és
amennyiben szükséges, a kellő intézkedéseket megtenni a további bűnesetek vagy más
családtagok bűnözővé válásának elkerülése érdekében.
A visszaeső bűnözőket szigorításként és társadalmi célszerűségi okok miatt is el kell
tiltani a gyermekükkel való kapcsolattartástól.
7. Rehabilitációs programok keretében kényszerlakhely kijelölését javasoljuk a legsúlyosabb fokozatú vagy visszaeső bűnözőknek. Olyan településeket kell kialakítani, ahol
állandó felügyelet alatt élnek, és a területet csak indokolt esetben, speciális engedéllyel
hagyhatják el.
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A rehabilitálandó bűnözők közösségét mesterségesen kell
irányítani, vetőmaggal, építőanyaggal és más létfontosságú
dolgokkal ellátni, aminek fejében munkájuk gyümölcsével,
tehát például a megtermelt
mezőgazdasági javakkal kell fizetniük.
Természetesen lehetőségük
lenne a szükséges ismeretek
elsajátítására már a börtönökben, a büntetésvégrehajtó intézetek tangazdaságaiban vagy műhelyeiben.

8. A rendőrségnél átfogó alkalmassági vizsgálatot kell tartani, kiszűrni ezzel a labilis, a
korrupcióra hajlamos, az antiszociális és a rendőri pályára alapvetően alkalmatlan embereket. Meg kell szigorítani a rendőrség katonai fegyelmét, feszességét, be kell tartatni a
rendőri erkölcsi kódex minden előírását.
A rendőrnek legyen második családja a testület, s ne az akadékoskodó vizsgálatoktól
való félelem, hanem a közrend és az igazságosság fenntartásáért érzett felelősségtudata
vezérelje munkája során mindenkor.
Meg kell találni az egészséges egyensúlyt a rendőri hatékonyság és az állampolgári jogok tisztelete között. Az indokolatlan fellépések és túlkapások helyett a rendőrség a
bűnözés megakadályozásával és a valódi bűnözők elfogásával, ártalmatlanításával foglalkozzék.
9. A megelőzés céljából, elrettentő példaként vissza kell állítani a halálbüntetés lehetőségét a legsúlyosabb bűncselekmények szankcionálásának érdekében, kiterjesztve ezt a
fokozottan élet- és társadalomellenesnek számító keménydrog-kereskedelemre és a különösen nagy kárt okozó gazdasági-vagyoni bűncselekményekre is.
Erről bővebben az igazságügyi reformterveinkről szóló részben olvashatnak.
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A falu közösségét maguk szerveznék belátásuk szerint, mindössze annyi a szabály, hogy
nem mehetnek el onnan, és az indulástól eltekintve nem kaphatnak segítséget a megélhetéshez, csak ha fizetnek érte valamilyen elszámolás keretében vagy árumozgással.
Ezen a kényszerlakhelyen adott ideig, vagy ha a szakemberek véleménye szerint az
életvitelükben való változás nem feltételezhető, akkor életfogytiglan kellene tartózkodniuk.
Ez a módszer nagyban javítaná a társadalom biztonságérzetét, és újra meghozná a jogállamba vetett hitét, emellett pedig nagy visszatartó erőt jelentene a bűnelkövetők körében.

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - KÖZBIZTONSÁG
10. Visszamenőleg fel kell kutatni és felelősségre kell vonni a II. világháború utáni történelmünk során véghezvitt súlyos bűntettek felelőseit, végrehajtóit, különös tekintettel az
emberiség- és társadalomellenes bűncselekmények elkövetőire.
Ezeket utólag is példaértékű büntetésben kell részesíteni (még akár posztumusz módon
is rámutatva, a nemzeti önbecsülés, a tisztánlátás vagy a történelem tisztázása miatt),
visszaadva ezzel a társadalom tagjainak az igazságosságba és az egyenlő elbírálás alapelvárásába vetett hitét és jogos igényét.
Ez alól pedig nem lehet kibúvó semmi, sem élemedett kor, de még az elhunyt jelenlegi
megítélése, vagy az azóta történt események sem.
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Meglátásunk szerint Magyarország történelmének mindenkori legnagyobb problémáit és
a magyar nemzet hányatott sorsának legfőbb okait a lezáratlan, és legtöbbször félreértelmezett vagy meghamisított múltban kell keresni.
Nem szabad elmenni amellett sem, hogy ehhez az „öngyilkos” és letargikus társadalmi
állapothoz vezető úton a legsúlyosabb okokat, az igazán fontos dolgokról a figyelmet
mindig elterelő, és a magyar népen már évezrede folyamatos teherként jelenlévő demagógiában kell keresni, melynek az elmúlt évtizedeinkben elsőszámú fegyverhordozója a
politika volt – a média hatékony propagandaeszközével karöltve.
Mi, Zöldek® úgy gondoljuk, addig nem lesz rend az országban és a fejekben, amíg nem
zárjuk le végérvényesen a múlt vélt vagy valós problémáit, hogy ezáltal – megszabadulva
annak nyomasztó terheitől – ELKEZDHESSÜNK VÉGRE AZ IGAZÁN FONTOS
DOLGOKKAL, A III. ÉVEZRED HATALMAS TÁRSADALMI, GAZDASÁGI, ENERGETIKAI ÉS ÖKOLÓGIAI KIHÍVÁSAIVAL FOGLALKOZNI.
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9.

IGAZSÁGÜGYI REFORMTERVEINK

Bárki, aki az elmúlt húsz évben találkozott a bírósággal, megerősítheti, hogy a jelenlegi
igazságszolgáltatási rendszer csaknem működésképtelen. A korrupció látható mértékben elárasztotta, és feladatát már csak korlátozottan képes ellátni.
Mi sem igazolja ezt jobban, mint az elmúlt évek politikai kirakatperei, a diszkrimináció
látható jelei, az egyes ügyek aránytalan felnagyítása vagy elbagatellizálása.
Polgári jogunk zilált és az átlagember számára átláthatatlan, ellentmondásos, a büntetőjog területén pedig egyre inkább a bűnözők védelme kerül előtérbe.
Általános és átfogó rendszerváltás szükséges az igazságügy területén is. A törvények
irányelvek legyenek, ne kössék meg a bírók kezét.
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1. Szabadulnunk kell a törvénygyártás sablonjaitól, amelyek minden egyes esetben a bíró kezére játszanak úgy, hogy nem egy magas,
magától értetődő jogot gyakorol,
hanem csak mérlegelés nélküli
merev technikát hajt végre.
A törvények nem alapulhatnak azon a nézeten, hogy van elvonatkoztatott, a közfelfogástól teljesen független jog. A törvényhozó és a bíróság nem helyezheti az értelmi
elvonatkoztatásokból eredő önkényt a valódi jog helyére.
A TÖRVÉNYEKNEK A TÁRSADALOM VÉDELMÉT KELL SZOLGÁLNIUK, NEM
PEDIG A BŰNÖZŐKÉT, és nem is homályos, idealista elképzeléseket. A bíróság nem
kísérleti terep. Az emberi élet és a magántulajdon védelme elsődleges kell hogy legyen
mindenkor és minden esetben.
2. Meg kell honosítani a bírói gyakorlatban a precedens fogalmát. Ma két azonos ügyet
teljesen eltérően ítélhetnek meg a bírák, más-más helyen vagy más-más időben. Kötelezni kell a bíróságokat, hogy azonos körülmények között, azonos eredménnyel történt
eseményeket azonos súllyal is vegyenek figyelembe, és ez ne képezhesse mérlegelés tárgyát.
3. Helyre kell állítani a bűnözők jogai és kötelességei között felborult egyensúlyt. Nevetséges, hogy aki egy bűnöző támadásától megvédi magát, már készülhet is a börtönbüntetésre.
Jogot kell adni az embereknek, hogy önmagukat, családjukat, vagyonukat akár fizikailag is megvédhessék, és ne attól kelljen rettegniük, hogy mi fog történni akkor, ha a
betörő úr a bűncselekmény elkövetése közben véletlenül megbotlik valamiben.
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Más országok bevált módszereihez hasonlóan meg kell engedni, hogy az emberek akár
a betörő sérülését okozó eszközökkel is megvédhessék otthonukat, termőföldjüket, magánvagyonukat, vagy éppenséggel magukat.
Az utcai erőszak megfékezése érdekében engedélyezni lehet az önvédelmi eszközök
vásárlását, viselését és használatát, amit Európában egyedül Magyarországon tiltanak.
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4. A megelőzés céljából vissza kell állítani a halálbüntetés feltételét a kirívóan súlyos, életés társadalomellenes bűncselekmények elkövetésétől való elrettentés érdekében.
Ide tartozna az előre megfontolt gyilkosság és más, különösen brutális bűntettek, de emellett szóba jöhet még a fokozottan élet- és társadalomellenes bűncselekménynek számító
keménydrog-kereskedelem, vagy akár a különösen nagy kárt okozó gazdasági bűncselekmények is.
Ez utóbbi valódi súlyosságát nemcsak pénzben kell mérni, hanem a társadalom széles
körében kifejezésre jutó morális hatását, a jogállamban való hit elvesztésének erősödését,
és az egyes emberek ebből eredő anyagi ellehetetlenülésének okát, vagy az emiatt bekövetkező tragédiák és öngyilkosságok megtörténtének összefüggéseit is vizsgálni és értékelni kell.
5. A bírósági korrupciót visszaszorítandó, szigorú átvilágításra kell kötelezni a teljes
bírói kart, és feltérképezni a társadalmi kapcsolataikat.
Ne lehessen bíró az, aki politikai körökkel, bűnözőkkel vagy gazdasági érdekcsoportokkal tart kapcsolatot.
6. Meg kell szüntetni a parlamenti képviselők és más politikusok mentelmi jogának
intézményét. A tényleges népképviselet és a valódi demokrácia jegyében lehetővé kell
tenni az ország vezetőinek, a kormánynak, a közjogi méltóságoknak, a parlament tagjainak és az önkormányzati vezetőknek a tisztségükből való visszahívhatóságát, amelyet
meghatározott számú támogató aláírás összegyűjtése útján bárki kezdeményezhet.
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10.

KÜLPOLITIKAI PROGRAMUNK

„Magyarország a magyarok hazája”. Fájdalmas korbácsütésként hat tudatunkban ezen
alapelv minden egyes szava, ha a jelenlegi helyzetünk szánalmasságába belegondolunk.
„Magyarország” hol van ma? A jelenlegi helyzetet tekintve, az inkább gyarmatként definiálható Magyarország jogot formálhat-e egyáltalán az önmaguk felett rendelkező országokat megillető és megtisztelő „állam” címre?

Területi felségjogunk teljesen esetleges, a bolondját járatják velünk. Ha például egy
holland befektetőnek megtetszik egy darab magyar föld, minden további nélkül, némi
pénz ellenében elfoglalja tőlünk anélkül, hogy bármilyen ellenlépéssel számolnia kellene. 2011-től pedig pontosan ezt fogják tenni a politikusainknak köszönhetően.
Éppen azért erőltették a hollandok az Európai Unió részéről a földvásárlás liberalizációját, mert nagyon jól tudják, hogy országuknak a tengertől elhódított részeit hamarosan ismét elborítják majd a hullámok, ahogy az óceánok szintje emelkedik. A magyar
föld így nekik fog termelni – persze vám- és adómentesen – ahelyett, hogy a magyar
földműves birtokolná és gyarapodna rajta.
A területi felségjog érvényesítéséhez, az ország területének és polgárainak élete, valamint testi épsége megvédéséhez az állam számára fegyveres erők szükségeltetnek.
Egyetlen szabad állam sem enged betekintést hadserege struktúrájába. Egyetlen szabad állam sem fogad el diktátumokat – mai szóhasználattal „irányelveket” – hadserege
létszámára és felszerelésére vonatkozóan. Az ilyen állam – ahogy ez a mi esetünkben is
van – gyakorlatilag lemond katonai felségjogának gyakorlásáról.
Napjainkban Magyarország az I. világháború utáni törvénytelen kormány katonapolitikáját követi, amit egykor a „Nem akarok többé katonát látni!” mondattal fejeztek ki.
Pedig régi igazság, hogy amelyik ország nem akarja eltartani a saját hadseregét, az
hamarosan kap egyet valamelyik szomszédjától.
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Az állam öt legfontosabb felségjoga: a
területi, a katonai, a pénzügyi, a közigazgatási és a kereskedelmi felség joga.
Ezek után még egy laikus ember számára is világossá válik, hogy az önrendelkezési jogait birtokló, és azt aktívan
gyakorló „Magyar Köztársaság” képe
puszta álom.
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Ne áltassuk magunkat a pillanatnyi európai látszatbiztonsággal. Ha 1989-ben valaki azt
állította volna, hogy 1999-ben amerikai repülőgépek Magyarországról felszállva fogják
bombázni Jugoszláviát, bolondnak nézik.
Ezért nem is bocsátkozunk jóslatokba, például Oroszországgal kapcsolatban. Csak tényként említjük, hogy Szlovákiát, Csehországot, Romániát és Lengyelországot sem fenyegeti senki, mégsem számolták fel a hadseregeiket.
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Pénzügyi felségjogunkat, az állam pénzkibocsátási jogát, nemzetközi összefonódások
és spekulációk szövevénye akadályozza.
A követhetetlen államadósságunk kamatos kamatait még ükunokáink is nyögni fogják,
feltéve ha akkor is létezni fog még az emberiség, és nem pusztul bele abba a mérhetetlen pazarlásba, amit ma „növekedésnek” és „gyarapodásnak” hazudnak.
Közigazgatásunk látszólag önálló, ám valójában idegen lobbiérdekeket szolgál.
Óriási korrupciós pénzek jönnek-mennek a szemünk előtt azért, hogy a pénztőke érdekei érvényesüljenek mindenhol, a nagyberuházások engedélyezésétől kezdve a közbeszéd alakításáig a médián keresztül.
Egy percig se higgyük, hogy amikor valamelyik állami hivatal meghajlik egy ilyen vagy
olyan tiltakozó csoportocska előtt, akkor valóban nekik engedelmeskedik.
Ez csak a látszat, a nagy átverés, hogy Ön a televíziót nézve elhiggye, néhány tucat
lármás tüntetgető tényleg érdekli a kormányt annyira, hogy például enyhítse a kedvükért a kábítószertörvényt, leállítson nagy beruházásokat, vagy tönkretegyen, ellehetetlenítsen akár egész gazdasági ágazatokat.
Próbáljon meg Ön tüntetni valamiért, például egy kórház bezárása ellen. Teheti ezt akár százezer emberrel is, csak legyinteni fognak rá
(„Majd megunják, aztán hazamennek” – ahogy ez már nyíltan is elhangzott), mert nem ez, illetve nem
az Ön vagy a társadalom széles rétegeinek elvárásai és akarata számít.
Más itt a lényeg, ugyanis közigazgatásunkat, sőt magát az államot is, a
népfelség elvét és az Alkotmányt
megcsúfolva szűk klikkek, politikai
és pénzügyi körök érdekeinek alávetve játékszerként irányítják.
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S végül a kereskedelmi jogunk: nos, az sincs!
Magyarország már régóta nem maga dönti el, mivel kereskedhet, merrefelé és hogyan.
Mindent „Brüsszel” szabályoz, a magyar állam pedig nem szabhat ki vámokat és nem
védheti meg a saját vállalkozóit sem – igaz, a hazaáruló politikusoknak köszönhetően
ezt nem is akarja.
Emlékszünk olyasmire, hogy ezeket elmondták volna 2004-ben, az EU-csatlakozás előtt?
Hát persze hogy nem, ez nem tartozott senkire.
Mindenkit megnyugtattak azzal, hogy nem tiltják be a mákos gubát, meg a disznóvágást
se, és óriási utcabálokat rendeztek, hogy a körberakott tizenkét csillag a köztudatban a
korlátlan jóléttel, a reménnyel, a végre-valahára a bajokból való kilábalással kötődjék össze.
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Nem közölték, hogy csak azért etetik-itatják a népet, hogy megszavazza a homályos értelmű, és nem is
igazán létező Európai Uniót. A végeredményt pedig láthatjuk és „élvezhetjük”, mindenki legnagyobb
megdöbbenésére és csalódására.
De hogy érzékeljék, mennyire fontos volt ez a színjáték és csapda a
hazánk életét befolyásoló érdekszférának, magát a választás antidemokratikus voltát a parlamenti,
szó szerint is hazát áruló pártok
szentesítő közreműködésével próbáljuk megvilágítani.
Honatyáink az EU-s csatlakozás ürügyén mindent elkövettek, hogy semmi ne akadályozza meg hazánkat a költséges, hátrányos, idegen érdekek elsődlegességét hirdető és szem
előtt tartó esztelen intézkedések és megállapodások létrehozásában.
Többek között olyan törvényt fogadtak el, hogy az EU-s szavazás érvényességéhez még
a parlamenti képviselők megválasztásakor szükséges 50%-os részvételi küszöböt sem
kell elérni. Így biztosra mentek, de kellett is, hiszen a választók mindössze 45%-a ment
el akkor szavazni!
A többség valószínűleg érzékelte azt a tényt, hogy a történelmi események már ezer éve
folyamatosan bizonyítják: eddig még nem volt arra példa, hogy idegen ország, hatalom,
szövetség, vagy bármiféle külfölddel kapcsolatos elkötelezettség ne a súlyos megaláztatást, elnyomást, kifosztást, rabságot, tönkretételt és a félelmet hozta volna hazánkra.
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Elviseltük már sokszor az anyagi és emberáldozatokat, kultúránk megbecstelenítését
és lerombolását, településeink felperzselését, erkölcseink semmibevételét és lezüllesztését, az ország jelentős területének elvételét, és még sorolhatnánk az ilyen és hasonló
irtózatos külföldi „jótéteményeket”, amit a magyarsággal szemben az elmúlt ezer évben
elkövettek.
Eleinte csak alattvalók lettünk, később szolgák, majd rabokká váltunk a saját hazánkban.
Most pedig egy újabb lépést tettünk: a modern kori rabszolgaság felé haladunk, az ország totális gyarmatizálódása révén.
Itt az ideje véget vetni ennek az ördögi „körnek”, és
az Európai Uniót elutasító
Norvégiához hasonlóan nekünk magunknak kell végre a kezünkbe venni saját
sorsunkat „Brüsszel” helyett, a mi érdekeinknek
megfelelően. Nincs szükség
a hazugokra, az álnok cselszövőkre, a képmutató farizeusokra és legkevésbé a
hazát, a nemzetet eláruló
politikusokra.
Ha országunk eddigi vezetői ennyire veszni hagyták önállóságunkat, nemzeti mivoltunkat és gazdaságunkat, őrültség azt feltételezni, hogy az idegen hatalmak – egy ránk
nézve minden szempontból előnytelen szövetségben – valaha is irgalmasak lesznek velünk szemben!
Mindezek miatt a Zöld Párt® az Európai Unióban való részvétel és a tőle való függőség
helyett a korrekt, ésszerű, az egymás érdekeit és elvárásait kölcsönösen szem előtt tartó
szoros partnerségi viszony megteremtésének a híve, és ezt tartja egyedül elfogadhatónak.
Ez számunkra az első és legfontosabb külpolitikai irányelv. További célkitűzéseink a
következők.
1. Magyarország érdekszférája nem nyúlik túl a Kárpát-medencén, a történelmi Magyarország határain. Semmi keresnivalónk Afganisztánban, Irakban és még ki tudja
hol, különösen nem idegen érdekek védelmében, és azoknak teljességgel alárendelve.
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2. A Kárpát-medencében markánsan képviselnünk kell a saját érdekeinket, ahogyan
teszik ezt más nemzetek is. Láthatjuk, hogy Szlovákia milyen határozottan lép fel a
magyarországi szlovákok érdekében bármilyen nevetséges ügyben, noha igazán nem
beszélhetünk a szlovák, de bármilyen más hazai kisebbség diszkriminációjáról sem! A
magyar kormány azonban nem tesz semmit például azért, hogy Szlovákia visszavonja
az 1945-ös Beneš-dekrétumokat, amelyek ma is a szlovák jogrend alapjai, és amelyek
másodrendű állampolgárrá nyilvánítják a magyar ajkú lakosokat.
Magyarország vezetői nem támogatják az erdélyi magyarok autonómiatörekvéseit, és
nem lépnek fel a délvidéki, szerbiai elcsatolt területeken élő magyarokat érő fizikai
atrocitások ellen sem. Ehelyett sajnálatos módon felszámolják a Határon Túli Magyarok Hivatalát, és milliárdokat költenek a nemzettársainkkal való kapcsolatteremtés elleni kampányra.

3. Szorosabbra kell fűznünk külpolitikai kapcsolatainkat olyan, az Európai Unión kívüli
országokkal és régiókkal is, amelyek felvevőpiacként szolgálhatnak a magyar áruk számára. Ilyenek elsősorban Oroszország és az arab országok, de természetesen semmilyen országgal nem zárjuk ki a kereskedelmet.
A politikának nincs semmi köze ahhoz, hogy kivel kereskedünk, amíg nem fegyvert adunk
el. Nincsenek „terrorista” országok, ez csak a média hazugsága a sok közül, valamint az
agresszor típusú (a haderejével gyakran terrorista módon is fellépő) országok állandó
retorikája és vesszőparipája.
Attól nem lesz kevesebb terrorcselekmény a világban, ha beszüntetjük a mezőgazdasági kereskedelmet például Szíriával, amely egészen a kilencvenes évek végéig nagy felvevő piaca volt a magyar élelmiszereknek.
Ezek ésszerűségi és gazdasági, nem pedig érzelmi vagy politikai kérdések.
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Fontosnak tekintjük, hogy a határon túli magyarságnak biztonságtudatot adjunk annak
érdekében, hogy érezzék, egy erős anyaország áll mögöttük, és képviseli érdekeiket
mindenkor, ha már azok az államok nem teszik ezt meg, amelyeknek kényszerből az
állampolgárai lettek.
Ennek érdekében megadnánk nekik a kettős állampolgárságot is, ahogy tették ezt Szerbia vagy Románia kormányai a saját külföldre szakadt nemzettársaikkal kapcsolatosan,
minden különösebb politikai vita vagy ellentmondás nélkül.
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11.

OKTATÁSI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGVÉDELMI POLITIKÁNK
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Az elmúlt évtizedekben a baloldali és liberális oktatáspolitika bebizonyította, hogy alkalmatlan a feladatára. Felnőtt egy generáció, amely már a televízión és a videojátékokon
nevelkedett, beszűkült látásmódot követ, s az alpári, erkölcstelen életet tekinti etalonnak. Mindez több évtized aknamunkájának eredménye, s az egykor világszínvonalú
magyar oktatás és kultúra romjain ma a tájidegen liberalizmus, a vallási fundamentalizmus és a fasizmus gyomnövényei egyaránt dúsan tenyésznek. Ennek véget kell vetni és
el kell takarítani ahhoz, hogy újra magyar kultúráról beszélhessünk. Kiemelten foglalkozunk a magyar nyelv, a közbeszéd „lerongyolódásának” megállításával, az anyanyelv
oktatási színvonalának emelésével, a szókincs bővítésével, a nyelvismeret és használat
gyakorlásával, hisz legnagyobb kultúrkincsünkről van szó.
1. A közoktatást nemzeti alapokra kell helyezni, úgy tartalmában, mint külsőségekben.
A tananyagba kerüljenek be azok a jelentős történelmi személyek, események, írók és
költők, akikről eddig politikai okokból nem volt szabad beszélni. Helyezzük köztudatba ismét a nemzet értékeit és nagyságát, ne folyton idegen népekre nézzünk fel, és ne
ezek jelentőségét vagy tragédiáit ismertessék a történelemkönyvek, hanem a magyar
nemzet érdemeit és áldozathozatalait, ezzel is növelve az önbecsülésünket.
2. Minden magyar állampolgárnak
legyen joga felsőoktatási intézményben tanulni.
Nincs szükség tandíjra, mert ha
megvalósulnak a Zöld Párt® gazdasági céljai, az onnan származó
bevételek bőségesen fedezik majd
a közintézmények, így az oktatási
intézmények fenntartásának költségeit is.
3. Az egyetemek, főiskolák, de még a középiskolák is csak olyanokat vegyenek fel, akik
alkalmasak arra, hogy tanulmányaikat elvégezzék. Ne herdálják az állam pénzét az
évekig a padokat koptató „divategyetemistákra”, akik semmilyen hasznos tevékenységet nem végeznek.
4. Át kell világítani az oktatás minden résztvevőjét. A pedagógusokat időnként szigorú pszichológiai-pszichiátriai szűrésnek kell alávetni, és kényszernyugdíjazni azokat, akik nem alkalmasak arra, hogy egészséges nevelésben részesítsék a kezük alá
kerülő gyermekeket, fiatalokat.
58

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - OKTATÁS, KULTÚRA, IFJÚSÁG
A felsőoktatási intézmények tanárait, munkatársait is hasonló szűrésnek kell alávetni, politikai átvilágítással is kiegészítve. Az oktatás és a politikai tevékenység éppen
úgy legyen összeférhetetlen, mint például a fegyveres erők tagjainak esetében.
Tarthatatlan, hogy a jövő szakembereit pártmunkások, politikusok oktassák, így biztosítva saját ideológiai túlélésüket!
5. Az oktatási intézmények vezetőinek és tanárainak kezébe a számtalan – és többnyire értelmetlen – kötelezettség mellé itt az ideje, hogy végre jogokat is adjunk. Az
egyre növekvő fiatalkori bűnözés megállítására intézményes keretek között elsőként
az iskolákban lenne mód, de nem a mai bűnözéspárti liberális keretek között.
Tűrhetetlenné vált, hogy egy élet hosszú és lelkiismeretes nevelőmunkáját bármikor
derékba törheti egy társainak imponálni, vagy mindenáron szerepelni akaró diák.
Az pedig már félelmetes, hogy a verbális terrort is túlhaladva, egyre többször még a
fizikai bántalmazástól sem riadnak el a „bátor” és törvényekkel védett diákok, tudván hogy nem üthet vissza a tanár, hisz a jog őt nem védi, csak kiszolgáltatja.

6. Az általános és középiskolákban hasznos, a mindennapi élethez fontos ismeretekkel kell felváltani a
céltalan lexikális tudásanyagot. Biológia órán hasznos lenne például elsősegély-ismereteket is oktatni,
és még folytathatnánk a sort. Vissza kell hozni az állampolgári ismeretek tantárgyat, oktatni az állam működését, a különböző hivatalok szerepét és a jogi alapvetéseket. Be kell vezetni a háztartási ismeretek tanítását. Mindez nem új ötlet, más országokban már évtizedekkel ezelőtt sikerrel és haszonnal vették fel e
tárgyakat a tananyagba.
7. Vissza kell adni az érettségi jelentőségét. Nincs értelme olyan vizsgára kötelezni a
diákokat, ami nem tükröz valódi tudást, és kis idő múlva már semmire nem fognak
emlékezni belőle. Az érettségi legyen érték, ahogyan a felsőfokú diploma is.
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A pedagógusoknak pedig gúzsba kötve, tehetetlenül kell elviselni ezt a megalázó helyzetet, ami legtöbbször egy megbecsült tanár pályájának megfeneklésén kívül még maradandó lelki, és sok esetben – néhány „ártatlan” gyermekét védő buzgó szülőnek
köszönhetően – akár brutális fizikai sérüléssel is járhat. Az oktatás rendje és a pedagógusok megbecsülésének, tiszteletének helyreállítása érdekében ennek a tarthatatlan és szégyenteljes helyzetnek a Zöld Párt® mielőbb véget fog vetni.
Az iskolákból ki kell zárni az antiszociális viselkedést mutató tanulókat, és speciális
bentlakásos iskolákba kell irányítani őket a tankötelezett koruk végéig.
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8. Követeljük a devianciák dicsőítésének megszüntetését. Nem kívánjuk egyetlen embertársunkat sem
diszkriminálni származása, nemi beállítottsága, vallása vagy egyéb okok miatt, de rendkívül károsnak tartjuk azt a gyakorlatot, hogy a többség gondolkodásától
és gyakran a közerkölcsöktől is messze elrugaszkodott,
deviáns magatartást tanúsító személyek pozitív diszkriminációt élveznek, és ezzel komoly feszültséget és
ellentéteket vagy akár fizikai erőszakot szítsanak.
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Álláspontunk az, hogy sem a hovatartozás, sem bármilyen választott viselkedésforma
nem jogosít fel senkit különleges bánásmód és/vagy előjogok élvezésére, és főleg nem
ezeknek a követelésére. Meg kell szüntetni és ki kell zárni az oktatási intézményekből
azt a fajta propagandamunkát, amely a deviáns magatartásformákat népszerűsíti, éppúgy, mint a politikai pártok bújtatott iskolai kampányait.
9. Történelmi örökségünk védelmében komoly lépéseket kell tennünk. A magyar nemzet
történelmi eseményeinek és közismert értékeinek kétségbevonása, a nemzeti tragédiák tagadása és kigúnyolása legyen elítélendő cselekedet, csakúgy, mint a nemzeti jelképek meggyalázása. Ez utóbbi már ma is az, de a hatóságok szemet hunynak az ilyen tevékenységek fölött.
Felvilágosító oktatást kell szervezni a lakosság és főleg a fiatalok körében történelmi
értékeink védelmében. Elhallgatott, eltitkolt hőseinket, akik hazánk érdekében szenvedtek üldöztetést vagy adták érte életüket, nem szabad feledésben tartani valami homályos, érthetetlen érzékenység vagy mondvacsinált okok miatt.
Ösztönözni és támogatni kell a könyvek, regények, filmek és dokumentumfilmek készítését történelmi hőseinkről és eseményeinkről, hogy a fiatalság, de sok esetben az idősebb korosztály is szembesüljön nemzetének valódi nagyságával.
Nemzeti gyásznappá nyilvánítanánk a „nemzetköziség” legnagyobb szégyeneként, a
bosszúálló és kicsinyes spekulációs érdekek miatt ránk erőszakolt trianoni békeszerződés évfordulóját, mely gaztett az elsők között volt a XX. századi emberiségellenes bűncselekmények hosszú sorában, ennek ellenére méltatlanul elhallgatják.
10. A közjót és a közízlést romboló „művészeti” irányzatok ellen fel kell lépni.
Bár a művészet szabadságát elismerjük, és nem kívánunk semmit betiltani, azonban
törvényben kell biztosítani, hogy olyan művek előállításához, amelyek nem felelnek
meg a közérthetőség, a jóízlés és az általánosan elfogadott erkölcsi, etikai és társadalmi
értékek követelményeinek, senki ne kaphasson támogatást. Emellett az ilyen művek
bemutatásához ne járuljon hozzá az állam, illetve állami tulajdonú művészeti intézmények ilyen műveket ne karolhassanak fel és ne állíthassanak ki.
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11. Az oktatás „ökotudatossá” formálása során elsőként kell fellépni a sajnos egyre
nagyobb teret nyerő „pazarláskultúra” ellen. A gyermekeknek oktatni kell, hogy ne
üljenek fel a reklámoknak, ne higgyenek a csillogó, de annál semmitmondóbb értéktelenségnek és ne fogadják be a konzumkultúra mesterségesen gerjesztett fogyasztási
vágyát.
Óvakodjanak a pénzhatalom trükkjeitől, a kölcsönök felvételétől. Ezeket éppúgy el kell
magyarázni már az iskolában, ahogy a kábítószerek, az alkohol vagy a szerencsejátékok
veszélyeit is hangsúlyozni kell. Átfogó nemzeti felvilágosító kampányt kell indítani,
amelynek az iskolai nevelés csak egy apró része.
12. Javítani kell a tömegsport helyzetén is. Minden állampolgár számára biztosítani
kell az elérhető sportlehetőséget, amelyet egyúttal alternatívaként kell meghirdetni az
önpusztító életmód, a „plázázás”, a számítógépjátékozás és más hasonló céltalan tevékenységekkel szemben. Az általános iskolai és középiskolai testnevelési tananyag részévé kell tenni az önvédelmi sportokat, mert azok nyilvánvaló hasznukon kívül komoly
jellemformáló és közösségerősítő szereppel bírnak.

A történelmi egyházak – a 300 évesnél régebbi világvallások egyházai – képviselőiből
és világi szakemberekből (pszichológusokból, pénzügyi szakemberekből) álló grémium rendszeresen elemezné a „gyanús” vallási szervezetek tevékenységét, és ha a destruktív szektásodás vagy a pénzmosás veszélyét látják igazoltnak, különféle tiltásokkal
vennék elejét azok terjeszkedésének.
Hasonló bizottságok jelenleg is működnek Nyugat-Európában.
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13. A népbutító és értelempusztító destruktív szekták visszaszorítása érdekében újra
kell gondolni az egyházak állami támogatását. Felül kell vizsgálni az 1989 óta bejegyzett egyházak tevékenységét, a „gyanús” vallási szervezeteket pedig hatósági ellenőrzés alá kell vonni. A vizsgálódás ideje alatt az ellenőrző bizottságoknak korlátlan belépési és ellenőrzési joguk lenne az egyházak és az általuk vagy a hozzájuk kapcsolódó
személyek és szervezetek által üzemeltetett minden intézménybe, rendezvényre, az ott
folyó történések dokumentálására.
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12.

TUDOMÁNYPOLITIKÁNK

Nyilvánvaló tény, hogy Magyarország számtalan tudóst és feltalálót adott már a világnak. Minden lehetőségünk megvan arra, hogy ez továbbra is így legyen, hiszen ma is
évente találmányok százai születnek magyar mérnökök és feltalálók keze alatt.
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Azonban míg az egymás után következő kormányok a kutatás-fejlesztés támogatásáról
papolnak, elfelejtenek közölni egy fontos momentumot: hogy akármennyi pénzt is ölnek a fejlesztésekbe, nem lesz jobb helyzetben a tudomány, mert közben intézményesen lehetetlenítik el a feltalálókat, találmányaikat pedig idegen cégek kezére játsszák át,
és nem adnak számukra nemhogy támogatást, de még valamirevaló jogi-szabadalmi vagy
formavédelmet sem.
Évente sok száz hasznos találmányt és újítást lopnak így ki Magyarországról, hogy
aztán valamilyen multicég termékeként láthassuk viszont, ha egyáltalán láttatni akarják. A feltaláló pedig futhat a szellemi terméke, a pénze után, és hosszan pereskedhet,
feltéve ha bír.
1. Meg kell reformálni az Országos Szabadalmi Hivatalt, mivel az funkcióját nem képes ellátni, csak a fenti folyamatokat
erősíti. Szabályzata és az iparjogvédelem magyarországi törvényeinek szabályozása csupán
írott malaszt.
Erről bárki meggyőződhet, aki
nem megfelelő érdekérvényesítési képesség birtokában rugaszkodik neki egy találmány levédetésének.
2. A magyar iparjogvédelmi oltalmat az állam segítségével nemzetközi hatályúvá kell kiterjeszteni, és az állam járjon közben
azoknak a magyar feltalálóknak
az érdekében, akiknek a találmányait külföldön jogtalanul hasznosítják.
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3. Azokat a találmányokat, amelyek a nemzet gazdasága, jóléte szempontjából hasznosak, és hazai eszközökkel előállíthatóak, államilag támogatni kell.
Ennek érdekében fel kell állítani egy koordinációs tanácsot, amely a találmányok és a
lehetséges gyártók közötti kapcsolat megteremtésére hivatott.
4. Fokozni kell a műszaki, mezőgazdasági, orvosi, és általában a produktív tudományok
felsőfokú oktatását. Vissza kell adni ezeknek a fontos és jelentőségteljes irányzatoknak
a hagyományos tekintélyét. Ugyanakkor csökkenteni kell a nem produktív divatszakmák arányait, az úgynevezett „büfékarok” túlzott jelentőségét és erőltetett tiszteletét.
Minek van manapság több értelme?
Rengeteg bölcsészt, teológust, szociológust, politológust, netán médiaszakembert kibocsátani az egyetemekről vagy inkább mérnököt, orvost, gazdasági és mezőgazdasági
szakembert képezzünk többet?
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5. Tudománypolitikánk fontos része, hogy a magyar történelem eleddig csak politikai
szempontból, elfogultan oktatott eseményeiről és személyiségeiről feltáró jellegű munkák készüljenek, és azok a nagyközönség számára is elérhető, fogyasztható formában
megjelenjenek.
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13.

AMIT NEM SZERETNÉNK...

Programunk pozitív jellegét még erősebben kihangsúlyozandó, röviden azt is megfogalmazzuk, 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.
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Programunk egyedisége abban rejlik, hogy nem csak érthető és előremutató, hanem az
elmúlt 20 év sebeit orvosolandó, szükségszerű, konkrét, de mindemellett megvalósítható, 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 ökologikus, 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 pártokkal, politikusokkal és ideológiákkal
szembeni fenntartásainkból és lesújtó
véleményünkből eredően ez már egyenesen sértés ránk nézve.
Ennek ellenére politikai ellenfeleink a gyengeségük okán, valamint a szándékos félremagyarázásuk 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 közérthetőségével, céljaink magasztos társadalmi és globális értékeivel máshogy nem képesek szembehelyezkedni, 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 előnyökben, de ugyanakkor hátrányokban sem részesíteni, és a nemzet életében betöltött szerepüket túlhangsúlyozni.
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Kedves honfitársaink, embertársaink!
Ahogy Önök is olvashatták, programunkban szó sincs valamiféle egyoldalú „zöld diktatúráról”, a környezetvédelem gyakran hamis eszméjének mindenek fölé helyezéséről.
Még egyszer hangsúlyozzuk azok kedvéért, akik nem vették a fáradtságot, hogy elolvassák és értelmezzék is e programfüzet sorait: nem idealista bálnavédők, gázálarcban
tüntető anarchista bohócok vagy érdekcsoportok által felbérelt libatömés-ellenes mimózák, de nem is szemétszedő úttörők vagyunk – bár a „szemételtakarítás” úttörőmunkája még valóban ránk vár, hogy a hagyományos politizálás végre oda kerülhessen, ahová
való: a történelem szemétdombjára...

MERT CSAK RÉSZE A TERMÉSZETNEK, NEM AZ URA!
Önző érdekből éppúgy nem zsarolhatjuk a Föld nevű gigantikus rendszert,
mint ahogy az egyén, mint állampolgár
sem élősködhet szabadon az őt óvni, védeni és megtartani hivatott államon.
Aki más kárára cselekszik, nem fizet
adót vagy nem tartja be a szabályokat,
előbb-utóbb szembesül a törvény szigorával. Az emberiség évszázadok óta
megbocsáthatatlan bűnöket követ el az
élőhelyek hihetetlenül finoman hangolt
rendszerével szemben, amit természetnek nevezünk, és bizony ha nem hagyjuk 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 emberek jogaira, hanem a jövőjére is figyelmet szentelő, a társadalom minden tagja számára 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.
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A Zöld Párt® tagjai és támogatói nem mások, mint a nemzeti értékeinket, a társadalmi
és gazdasági lehetőségeinket, kultúránk, erkölcsünk és anyanyelvünk jelentőségét pontosan ismerő, mindezeket nagyra értékelő és megbecsülő magyar emberek, akik úgy
gondolják, bárhol is él az ember, nem helyezheti magát a természet fölé sem erkölcsileg, sem fizikailag, sem bármilyen más szempontból,

A ZÖLD PÁRT PROFETA PROGRAMJA - AMIT NEM SZERETNÉNK
Hiába ábrándozunk jóléti államról, ha nem fogadjuk el, hogy annak bizonyos, a természet 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, gyermekeinkkel és unokáinkkal szemben is vétkezünk, hisz mindannyian láthatjuk és érezhetjük, hogy politikusaink a jövőnket csak tönkretenni tudják.
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És persze hogy vérszemet kapnak, ha ezért nem börtön vagy száműzetés, hanem hatalom 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 akarunk a hatalomba kerülni. A végső cél elérése érdekében vissza akarjuk szerezni a magyar nemzetet megillető 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 természetes erkölcse választ el bennünket. Csak olyanokat fogadunk a sorainkba, akik nézeteinket magukénak tudják, és elveinket követve cselekedeteikkel is bizonyítják a III. évezred 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 parlamentarizmus álarca mögé rejtőző rendszere. E zsarnok lábainál szolgálatkész lakájok, bérencek hada nyüzsög: a rendszer ostoba kiszolgálói, kedvezményezettjei és haszonélvezői.
A mi oldalunkon pedig a III. évezred kihívásaira megoldást hozó, a társadalmi-gazdasági fejlődést elindító, a letiport népet rabláncaitól megszabadítani akaró, a valódi szociális igazságosság és nemzeti-emberi szabadság államáért harcoló erők...
...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.

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
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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.
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