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Előszó
Ahogy azt mozgalmunk
Alapító nyilatkozatában
is megfogalmaztuk,
a mi hazánk Európa
szívében, a Kárpátmedencében van.
Olyan nemzet vagyunk, amely
egyformán büszke ezer éves
nyugati, keresztény kultúrájára
és a sztyeppei ősmagyaroktól
örökölt, nemzetmegtartó értékeire,
dicső szilajságára is. Az önazonosságunk meghatározásához új fogalmat
vezetünk be: az Északi Civilizáció gondolatát,
amely földrajzi értelemben Kamcsatkától Reykjavíkig
terjed, politikai értelemben Európa és Ázsia keresztény fundamentumra
épült országait jelenti, a nyelvi és az őstörténet-kutatás szempontjai alapján
azonban még ennél is nagyobb eurázsiai területet ölel fel.
Mi, magyarok, magunkba ötvöztük az Északi Civilizáció keleti és nyugati hagyományait. Ebből is következik, hogy célunk és küldetésünk hosszú távon nem
is lehet más, mint nemzeti önrendelkezésünk kivívása és védelme az igazságtalan határok által elszakított több millió honfitársunkra is kiterjedően, illetve a
jelenlegi súlyos, Ukrajnában véres konfliktushoz is vezető, újra hidegháborús
hangulatot idéző nyugati-keleti megosztottság felszámolása. Ez a törésvonal
ugyanakkor az Európai Unión belül is létezik, hiszen az Unióhoz később
csatlakozott kelet-közép-európai országokat gyarmatnak tekintették és tekintik
ma is, felzárkóztatásuk mindmáig sikertelen volt, a gazdasági különbségek
megszilárdultak, sőt bizonyos területeken a szakadékok tovább nőttek. Ennek
fő oka, hogy az Európai Unió éppen fordítva működik, mint ahogy kellene.
Politikai értelemben törekszik az uniformizálásra, az Európában hagyományos
nemzeti közösségek felszámolására jogállaminak álcázott, egyre gátlás4

talanabb eszközökkel, ugyanakkor gazdasági értelemben a multicégek és
pénzügyi körök érdekeit szolgálja,
a perifériára szorított országok
(köztük hazánk) gyarmatosítását
segíti elő, konzerválja a széttagoltságot. A Mi Hazánk
Mozgalom célja, hogy ez
a pusztító hatású folyamat
megálljon, és nemzetünk
gyarapodása felé, érdekeinket
védő
irányba
forduljon, felszámolva ezt
a mesterséges törésvonalat.
Az Európai Bizottság tavalyi
közvélemény-kutatása szerint
hazánkban többségbe kerültek azok, akik nem
bíznak az Európai Unióban. Egyre többen érzik úgy, hogy az EU
inkább gyarmatosít, kihasznál minket. A brüsszeli vezetésnek nem a tagállami
szuverenitást folyamatosan csökkentő, erőltetett integráción, nem újabb
és újabb transzatlanti megállapodásokon, hanem az Európai Unión belüli
gazdasági különbségek csökkentésén és a kölcsönös előnyökön, tiszteleten
alapuló nemzetek Európájának megteremtésén kellene munkálkodnia. A
drámai népességcsökkenést nem más kontinensekről érkezők tömeges
bevándoroltatásával, hanem a hagyományos nemzeti közösségek és értékek
védelmével, az európai családok megerősítésével, a gyermekvállalási
hajlandóság növelésével kell megállítani.
Mindezeknek a céloknak az eléréséhez gyökeres fordulatra, radikális változásra
van szükség az EU intézményeiben. Mindenekelőtt egy új, hazafias erők által
irányított Európai Parlamentre, valamint a közép-kelet-európai országok
együttműködésének további erősítésére, a visegrádi négyek bővítésére van
szükség. Amennyiben ez a bizonyos gyökeres fordulat nem következik be, nem
félünk kimondani, hogy az Unión kívül is van élet, de erről a magyar embereknek
kell népszavazáson dönteni. A Mi Hazánk az egyetlen párt, amely újratárgyalná
a csatlakozási szerződést, és népszavazást szeretne az EU-tagságunkról.
Jelszavunk: Magyarország a magyaroké, Európa pedig az európaiaké!
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Európa mint közösség
A kezdetek

Miután a második világháborút követően létrejövő
kétpólusú világrend elsősorban az amerikai és a szovjet
érdekekre épült, Európa vezető politikusai (Adenauer,
Schuman, De Gasperi) felismerték, hogy új típusú együttműködésekre és
megegyezésekre van szükség. Az európai országok – szuverenitásuk megőrzése mellett – olyan, mindegyikőjük számára előnyös, elsősorban gazdasági
és kereskedelmi megállapodásokat kötöttek, amelyekkel Európa
elfoglalta méltó helyét a világ 20. századi gazdaságföldrajzi térképén (Európai Szén- és Acélközösség,
EGK, Euratom).

Az alapítók sem gondolták
volna, hogy az EU ilyen
mértékben alakul át egy
neoliberális szellemiségű
politikai szervezetté, ahol
a valódi döntéseket átláthatatlan, ellenőrizhetetlen,
demokratikusan meg nem
választott pénzügyi körök
hozzák brüsszeli bürokratákon keresztül.

A kilencvenes években erősödött fel az
a folyamat, hogy a korábbi gazdasági
és biztonságpolitikai együttműködések
után a résztvevő országok saját politikai
szuverenitásukat feladva egyre több
területen mondtak le döntési jogukról,
és adták át azt közösségi hatáskörbe
(maastrichti, amszterdami, nizzai szerződések). Magyarország 2004-ben egy olyan
népszavazást követően csatlakozott az
Európai Unióhoz, amelynek során csak
a csatlakozás előnyeit és a kimaradás
hátrányait
hangsúlyozták
az
akkori
parlamenti pártok. Emiatt magyarok milliói
abban reménykedtek, hogy gazdasági
felzárkózás, a közösségi együttműködés és
az európai egység lehetősége békét, jólétet
és biztonságot hoz polgáraink számára,
sőt arról is szóltak az ígéretek, hogy
megoldást nyer az elszakított területeinken
jogfosztottságban élő magyarság helyzete
is.
Mindezért
csalatkozniuk
kellett.
Az újabb fordulópontot a lisszaboni
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szerződés jelentette, amikor az elbukott Európai Alkotmányban foglaltak
döntő többségét – többek között a tagállami vétók számának drasztikus
csökkentését – sikerült nagy nehezen elfogadtatnia az EU-nak a tagállamokkal.
A lisszaboni szerződés olvasatlan megszavazásával 2007. december 17-én az
Országgyűlésben az akkor kormányzó balliberálisok és az akkor ellenzéki
Fidesz közösen nyitottak utat a Brüsszel-központú Európai Egyesült Államok
megszületésének, szolgalelkű módon elsőként megszavazva azt az összes
tagállam közül.

Napjainkban

Az EU globalista brüsszeli lobbisták által befolyásolt
politikai vezetése az európai nemzetek és emberek
akarata elé helyezi az üzleti és a politikai elit érdekeit,
amelyek elsősorban a pénzuralmi háttérerőknek, a nagy nyugat-európai
multinacionális vállalatoknak és tulajdonosaiknak kedveznek. A közösségi
döntések helyett jórészt az Európai Bizottság útján tartják fenn a centralizált,
birodalmi működést, amely a szélsőliberálisok „jó szokása” szerint mindent
és mindenkit meg kíván politikailag semmisíteni, ha az eltér az uralkodó
politikai irányvonaltól. Így lett mára Magyarország és Lengyelország állandó
célpontja az EU globalista irányítóinak. Közben pedig hazánk az Európai Unió
éléskamrája helyett az olcsó, rossz minőségű élelmiszerek importőre lett.
A szebb jövő meghiúsulása azonban a 20. századi harcokban megfáradt
magyar és európai emberek többségénél immár nem ellenállást, hanem
érdektelenséget és lemondást váltott ki. Az Európai Bizottság felmérései
szerint egyre kevésbé bíznak a magyar emberek az EU intézményeiben.
Egyre többen érzik úgy, hogy az EU inkább gyarmatosít, kihasznál minket, és
a belügyeinkbe is egyre jobban beleavatkozik, nemzeti önrendelkezésünket
felszámolja, a Nemzetek Európája helyett egy Európai Egyesült Államokká
gyúrva össze az országokat. Thomas Piketty, a francia sztárközgazdász
kiszámolta azt is, hogy több profit megy ki Magyarországról nyugatra, mint
amennyi uniós támogatás visszajön. Mindennek köszönhető, hogy a 2014es EP-választásokon rekordalacsony, 29% alatti volt Magyarországon a
választási részvétel, és emellett az EU-ban átlagosan az emberek 52%-a véli
úgy, hogy nem számít a szava az EU-ban, s a dolgok rossz irányba mennek
(Eurobarometer, 2018. október). Az Egyesült Királyság radikális lépéseket
tett a tarthatatlan állapotok megszüntetése felé, és népszavazás döntött az
Unióból való kilépésről.
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Gazdaság és munka
A kezdetek

A Mi Hazánk
Európája

Ahogy számos európai országban, úgy Magyarországon is a legnagyobb támogatottsága a „Nemzetek Európája” vagy „Európai Szövetség” típusú
EU-nak van. A szövetség természetéből fakadóan
csak olyan lehet, ami mindenkinek előnyös, azaz
nem kényszeríti megalázó kompromisszumra egyik felet sem. A centralizált,
szovjet típusú rendszer helyett, amit az EU Bizottságának jelenleg regnáló,
globalista-marxista elnöke és az Európai Parlament jelenlegi többsége
is teljes erőbedobással támogat, egy olyan európai szövetségi rendszert
kell működtetni, ahol a nemzeti önrendelkezés hiánytalanul megmarad.
A szövetség az egyes országok rugalmas együttműködését jelenti. Ez a
koncepció nem törekszik mindenáron és minden eszközzel homogenitásra;
a túlpörgetett integráció helyett az európai népek együttműködésére épít.
Azok az együttműködések, amelyek kölcsönösen előnyösek az állampolgárok
számára, fenn kell, hogy maradjanak, de például a termőföld külföldiek általi
vásárlását – akár a csatlakozási szerződésünk újratárgyalásával – ki kell zárni.
Bár az Egyesült Királyság döntése a kilépésről a fentiek tükrében teljesen
érthető, a Mi Hazánk Mozgalom szerint nem lehet egyik napról (sőt évről)
a másikra kilépni. El kell készíteni az EU-tagságunk mérlegét, számba kell
venni az egyéb lehetőségeket (kétoldalú gazdasági együttműködések
kiépítése más országokkal, illetve a V4-ek megerősítése, kibővítése például
Horvátországgal). Az Unión kívül is van élet, és az Unió megszűnése után
is. Erre fel kell készülni, de a döntést az embereknek népszavazáson kell
meghozni.
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A 2004-es EU-csatlakozás előtt, a népszavazási
kampányban mind a balliberális kormánypártok, mind
az akkori ellenzék hatalmas ígérethalmazzal kábították
a magyarokat. A néhány éven belüli felzárkózáson, a nyugat-európai béreken, az
euró bevezetésén és az általános jóléten túl az ígéretek addig is elmentek, hogy
a magyar vállalkozók hamarosan Bécsben fognak cukrászdát nyitni, és az euró
közelgő bevezetése után nem kell pénzváltással bajlódnunk. Mindeközben – az
ehhez segítséget adó balliberális kormányok révén – a saját piacok elvesztése,
a privatizált gyárak megvásárlásának és olcsó munkaerőre épülő összeszerelő
üzemek létesítésének lehetősége hatalmas versenyhátrányt eredményezett. A
polgárosodás kívánatos irányai helyett a bérmunkás alávetettség erősödött,
a multik taroltak, a gazdasági önrendelkezés súlyosan korlátozódott, és a
túltermelésben szenvedő nyugati cégek Magyarországon tudták eladni a
felesleget, busás haszonnal.

Napjainkban

A kohéziós pénzek egy részének nyilvánvaló célja,
hogy a globális nemzetközi gazdaságba, elsősorban
a német gazdaságba csorgassák vissza, erről Günther
Oettinger német EU-biztos is egyértelműen nyilatkozott.

Budgetary
policy shouldn’t be used to impo
„Minden euróból, amit az Unió Lengyelországnak
ad, egy jelentős The
rész visszatér
political
penalties.
structural funds are
Németországba. A lengyelek a(z EU-s)
pénzből adnak
megrendelést
a német more competitive
for making
weak
regions
gyáriparnak, hogy német gépeket,
teherautókat
vásároljanak.
And aés német
large
part of
every euro the EU gives
Tehát a nettó befizetők, mint NémetPoland
comes
to Germany. The Poles u
ország,
érdekeltekback
a strukturális
alapok meglétében. Gazdasági szemthe money
to place
orders with the German
pontból Németország
nem nettó
befizető, hanem nettó támogatott.”
construction
industry, to buy German mac
and German trucks. So net contributors su
Germany should be interested
in the struct
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funds. From an economic perspective, Germ
Günther Oettinger
német EU-biztos
(Handelsblatt, 2017. február 27.)

Ez a folyamat hosszú távon azt eredményezi, hogy a periférián található tagállamok szegénysége az alapja a nyugati társadalmak jólétének. Ezt a magyar
kormány csendben elnézi, azért cserébe, hogy a másik rész olyan magyar
„vállalkozók” zsebébe kerüljön, akik a Fidesz-kormány kegyeltjei, és a hangzatos,
kevés értéket felmutató beruházásokból egy szűk kör jólétét és lojalitását
biztosítsák.
Nettó átlagfizetések az európai országokban
(euróban, 2017-es adatok alapján, forrás: reinfischer.com)
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Mindemellett Magyarország nem jutott tovább az „összeszerelő” ország
szintjéről, a hazai bérek pedig meg sem közelítik az európai átlagot; 2017-ben
csak Románia és Bulgária állt rosszabbul, minden EU-s ország jobban teljesített,
mint Magyarország. Ennek következtében tömegek vándorolnak ki jobb
megélhetés reményében főleg a kelet-magyarországi megyékből, a nyugatdunántúli megyékből pedig általános az Ausztriába történő, napi ingázás. Ez
a jelenség milliárdos nagyságrendű kiesést okoz a magyar gazdaságnak, és
demográfiai katasztrófát készít elő. Annak ellenére, hogy gyakorlatilag a nyugateurópai gazdaságokat a magyar és kelet-közép-európai munkások tartják
életben, az EU-n belüli „migránsokat” ezekben az országokban az unión kívülről
érkező migránsok után a sorban már nem is másod-, hanem harmadrendű
állampolgárként kezelik.
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A Mi Hazánk
Európája

Elengedhetetlen az európai bérfeszültségek rendezése a jövőben, ami megállíthatná a kivándorlást, és
emelhetné a jólétet Magyarországon. A közelgő
katasztrófát Brüsszelben is érzik, ezért született
meg a Szociális Jogok Európai Pillére elnevezésű
megállapodás, amely 20 kulcsfontosságú elvet és jogot határoz meg az EUban egységesen, méltányos alapon és jól működő munkaerőpiacok és jóléti
rendszerek alátámasztására. Ennek létrejöttéhez és megszövegezéséhez
Brüsszelben az önkormányzatokat képviselő Mi Hazánk-politikus is hozzájárult.
A kezdeményezés nagyon fontos, előremutató szempontokat tartalmaz,
de a szintén a megállapodás részét képező tényleges munkateljesítmény nélküli minimumjövedelem intézménye ellentétes a felfogásunkkal.
Miután egyes gyártók elismerték, hogy silányabb minőségű termékeket
árusítanak a keleti régióban, a Mi Hazánk lépéseket szorgalmaz az állampolgárok védelme érdekében. Szigorú szabályokkal korlátoznánk a bérkülönbségeket is azoknál a multinacionális vállalatoknál, amelyek legalább két
EU-s tagországban jelen vannak. Elengedhetetlenül szükség van a magyar
munkavállalók munkakörülményeinek javítására és jövedelemszintjének
folyamatos emelésére, mivel általában e két körülmény alacsony színvonala
áll a kivándorlás hátterében, amelyet meg kell állítani, és ésszerű, hatékony
programokkal, megfelelő forrásokkal kell támogatni a kitelepültek hazatérését
és nemzetépítésbe való bevonását.
A teljesen liberalizált piacgazdaság eszménye, a protekcionizmus tilalma nem
írhatja felül azokat a nemzetgazdasági célokat, amelyek az önellátó gazdaság
megteremtését, a helyi termékek preferálását és a hazai piac erősítését tűzik ki
célul. Természetesen nem cél az érdekütközés folyamán kialakult konfliktusok
felerősítése, de ki kell mondanunk: számunkra elsődleges a magyar gazdaság
szempontja, és csak másodsorban tudunk tekintettel lenni mások érdekeire.
Az euró bevezetéséről már egy évtizede folyik a vita. Azon túl, hogy a nemzeti
szuverenitás utolsó nagy pillérének, a saját nemzeti valutának a feladása a
gazdasági-pénzügyi függetlenség látszatát is megszüntetné, az eurózóna elmúlt
évekbeli válsága, a megszorításokban testet öltő brüsszeli pénzügyi diktatúra,
illetve a Brexitben kicsúcsosodó EU-s politikai válság óvatosságra intenek.
A Mi Hazánk tehát nem támogatja az euró bevezetését.
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A Mi Hazánk szerint a közös források tagállamonkénti elosztását és a források
tagállamokban történő felhasználását új alapokra kell helyezni, hatékonyabbá
kell tenni. Eurómilliárdok mennek el olyan programokra, melyeknek nincs
komolyabb társadalmi hasznuk, ezért a Mi Hazánk Mozgalom célja az
értelmetlen uniós kifizetések megszüntetése, a felszabaduló forrásokat a kisés középvállalkozások versenyképességének erősítésére kell fordítani (pl.
adókedvezmény foglalkoztatásnál).
A Mi Hazánk szerint Magyarország helyét egy közép-európai együttműködés
keretein belül kell kijelölni, amelyben elsősorban a lengyelek és a horvátok
lehetnek partnerek. Tágabb összefüggésben a külpolitikát a pragmatizmus, a
mindenkori magyar érdekek elsődlegessége kell jellemezze. Együttműködésre így az EU-n belül azokkal a tagállamokkal kell törekedni, amelyek ellenzik
az integráció további mélyítését, a bevándorlást, és érdekeltek a jelenlegi belterjes uniós rendszer lebontásában, a nemzeti
szuverenitás erősítésében. Az Unió határain kívül pedig mindenekelőtt azokkal
az országokkal lenne kívánatos szorosabban együttműködni, amelyek
az Északi Civilizációhoz tartoznak,
tehát Európa és Ázsia még
keresztény többségű államaival.

A jelenleginél jóval elmélyültebb
lengyel-magyar együttműködésre
van szükség, mely a Magyar Királysággal 800 évig perszonálunióban
létező Horvátország számára
is vonzó szövetséget jelent.
Közös múlt, közös jövő.

Magyarország
Európa éléskamrája
A kezdetek

Hazánk mindig is agrárországnak számított. Magyarország mezőgazdasága a nyolcvanas évek, majd
a rendszerváltást követő visszaesés után fejlődésnek
indult az uniós csatlakozásunkkor, de sajnos egyben negatív kihatással volt
a gazdasági növekedésünkre is. Míg a világon átlagban 50%-kal nőtt a
mezőgazdasági termelés 1990 és 2012 között, addig hazánkban 10 %-kal esett
vissza. Ennél is szemléletesebb összehasonlítás, ha megnézzük, hogy ez az arány
hogyan alakult a velünk együtt csatlakozott országok esetében. Magyarország
22,7%-kos bővülésével szemben ugyanis Szlovákia kibocsátása 30,4, Csehországé 37,2, Lengyelországé 50,6, Lettországé és Észtországé 60-62, míg
Litvániáé elképesztő, 83,5%-kal növekedett. Ez pedig igen elgondolkodtató.

Napjainkban

Csatlakozásunkat követően az addig sem túl biztató
folyamatok mára kiteljesedtek, és a térségben
meghatározó mezőgazdasági szerepünket, élelmiszerönrendelkezésünket az uniós támogatásokért cserébe némi „apróra”
váltottuk. Főként érezhető ez a visszaesés az állattenyésztésünkben és az
élelmiszeriparunkban. Az adatok azt mutatják, hogy az élelmiszeripar „beszorult”
az erősebb politikai érdekérvényesítő képességgel bíró mezőgazdaság és a jobb
alkupozícióban lévő kereskedelem közé, ezért az ágazat folyamatosan vesztes.
Megoldás a kialakult helyzetre csak új piacok bevonásával történhet, és mivel
éppen a nyugat okozta a feldolgozóiparunk hanyatlását, így talán nem ördögtől
való a keleti nyitás ötlete, ahol óriási felvevőpiacot találunk.
Természetesen a mezőgazdaságban mindennek a termőföld az alapja. Az a
termőföld, amely stratégiai jelentőségű, s amelynek jelentős része (körülbelül
1 millió hektár) már nem magyar tulajdonban van. Ez több okból is igen nagy
probléma. Dr. Tanka Endre szerint „terület nélkül nincs állam”. Így nem csak
mezőgazdaságunkat, de országunk létét is komoly veszély fenyegeti a külföldi
tulajdonszerzésekkel.
Ugyanakkor a külföldi tulajdonosok kihasználják földjeinket, a magasabb profit
érdekében túlvegyszerezik, túlműtrágyázzák azokat, maximalizálják a talaj-
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terhelést, szennyezik élővizeinket. Éppen ezért felül kell vizsgálni a zsebszerződések által külföldi kézbe került ingatlanok jogügyleteit, s elejét kell venni
a hasonló adásvételeknek.

Biztonság és migráció

A Mi Hazánk
Európája

A kezdetek

Nagyon
fontos
szegmens
mezőgazdaságunk
alakulásában, hogy mennyire szakmai az agrárágazati
rendszer szervezeti felépítése. Minél hozzáértőbb
emberek ülnek a vezetői székekben, annál jobb
termelési mutatókat tud produkálni a magyar
mezőgazdaság. Ennek megoldásaként jelentősen kell fejleszteni a szakoktatást,
a környezettudatosságot, a természetkímélő szemléletet és az innovatív
agrártechnológiákat. Ki kell nevelnünk a jövő generációját az agráriumban is.
Ezek mellett természetesen fontos a jó gyakorlatok alkalmazása is, így német és
osztrák mintára növelni kell a 300 hektár alatti családi gazdaságok számát, ami
növeli a vidék népességmegtartó erejét, a kistelepülési munkahelyek számát,
fenntartja a tradicionális földművesi életformát, egy környezettudatosabb,
élhetőbb, szinergikusabb irányt mutat. Ügyelni kell természeti erőforrásainkra,
a termőföldre és a vízkészletünkre, hiszen ez volt mindig is az életünk,
civilizációnk alapja, így kötelességünk azt utódaink, gyermekeink, unokáink
részére is megőrizni.
A Mi Hazánk Mozgalom követeli, hogy a magyar termőföldet és vízkészletet
az Alaptörvény védje, hiszen ez a jövőnk záloga. Törekedni kell a
természetvédelemre, a természetes tápanyagok előnyben részesítésére,
a mesterséges és az élővilágra oly káros permetszerek helyett a biológiai
védekezési lehetőségek alkalmazására. Totális GMO-mentességet kell
kiterjeszteni az egész országra, vagy kezdeményezni kell akár az EU területére.
Többlépcsős agrártámogatási rendszert kell bevezetni, egyidejűleg újra
kell gondolni a föld értékének meghatározását, az elavult aranykorona (AK)
meghatározás helyett a modern termőhelyi értékszámot (TÉSZ) kell bevezetni,
s ezt a támogatási rendszerrel kell összeegyeztetni. Bármilyen támogatás
feltétele a művelés, gondozás legyen.
A Mi Hazánk abban érdekelt, hogy a magyar mezőgazdasági erőforrások
racionálisan legyenek felhasználva. Alapelvünk, hogy ne kaphasson
támogatást, aki parlagon hagyja a földjét, és egy gazda ne vehessen fel
támogatást két külön tagállamban! A termőföldet ne vásárolhassák meg
külföldiek, ezért a termőföldet ki kell venni a tőke szabad áramlása köréből,
azt csak az adott ország állampolgára vásárolhassa meg, ehhez a csatlakozási
szerződés újratárgyalását is kezdeményeznénk.
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Németország, Franciaország, Belgium és számos
más nyugat-európai állam gazdasága olyan ütemben
növekedett a hatvanas években, hogy szinte minden
létező munkaerőt fel tudott szippantani. A munkaerő-vákuum nemcsak
kelet-európai, tisztességes munkára és jólétre vágyó embereket szívott
Nyugat-Európába, hanem ázsiai, afrikai bevándorlókat is, még ha ezeknek a
jövevényeknek jó része sem minőségi, sem mennyiségi téren nem érte utol a
kelet-közép-európai dolgozók teljesítményét. Ez a helyzet addig volt kezelhető
Nyugat-Európa számára, amíg ez a munkaerő-migráció nem koncentráltan
és nem milliós nagyságrendben érkezett, valamint kevésbé volt vallásiideológiai töltete. Arról nem is beszélve, hogy kezdetben a migránsok valóban
munkavállalás céljából érkeztek, és nem a szociális rendszeren való élősködés,
a munka nélkül megszerezhető javak megkaparintása volt a cél.

Napjainkban

Nyugat-Európában szélsőliberális körökben még
mindig tartja magát az a nézet, hogy csak a migráció
erősítésével tartható fenn a gazdaság teljesítménye
és a termelés növelése. Ugyanők a migrációban látják a demográfiai
katasztrófa (elöregedés) elkerülését: míg egy hagyományos európai
családban 1,1-1,3 gyermek születik, addig
egy bevándorló családnak akár fél tucat
gyermeke is lehet. Az ezen folyamat
ellen állást foglaló politikusokat módszeresen
rasszistának,
Európaellenesnek bélyegzik. Valójában
azt hagyják figyelmen kívül, hogy
a migráció már jócskán túlmutat
azon, hogy gazdasági kérdés
legyen:
nemzetbiztonsági,
szociális, sőt hatalmi vetülete
is van: a holland parlamentbe
2017-ben bejutott a Denk nevű,
A köntöst öltönyre cserélték, de
muszlim bevándorlók által
a kontinensünkön élő muszlim
alapított, őket képviselő, nyíltan
politikusok az iszlám további
Erdogan-barát párt.
térnyerésén fáradoznak.
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A mai muszlim bevándorlók jó része
már nem munkahelyet keres NyugatEurópában, hanem a bevándorlók
számára széles lehetőségeket
biztosító szociális ellátórendszer
potyautasai szeretnének maradni,
és a juttatásokat sokan illegális
kereskedelemmel, bűnözéssel,
prostitúcióval vagy kábítószerrel való
visszaéléssel kívánják kiegészíteni.

A probléma legfőbb forrása, hogy
a muszlim gyökerekkel rendelkező
migránsok beilleszkedése több
évtizedes próbálkozás után is
rendszeresen kudarcot vall. Míg
a kereszténység veszít megtartó
erejéből,
Nyugat-Európában
felduzzadtak, megerősödtek a
radikális iszlámhoz tartozó vallási
csoportok, amelyek az elmúlt
években számtalanszor léptek fel
agresszívan az európai őslakosság
ellen az utóbbi években egyre
több terrorcselekménnyel, közel
300 európai polgár halálát
okozva.

Nyugat-Európa a migráció első szintjének
hátrányait, a több tízmillió bevándorló
ellátásának és integrálásának nehézségeit már
évtizedek óta tapasztalja, de a közelmúltban a
migráció szintet lépett. A következő szint jelenti
a gazdaság megszerzését. A szélsőliberális piacgazdaságnak köszönhetően a nyugat-európai
országok nem tudnak gátat szabni az afrikai és
ázsiai gazdasági térhódításnak, és saját kereskedelmi-pénzügyi-termelő egységek kerülnek
nem európai kézbe. Brüsszelben például
számos kereskedelmi iparág, valamint bank már
arab kézben van, kiszorítva az európai őslakosokat.

Mivel sok esetben másod- és harmadgenerációs
bevándorlókról van szó, az adott országban állampolgárrá avanzsált, radikalizálódott lakosok ellen nem
lehet adminisztratív eszközökkel fellépni (pl. kiutasítás,
kitelepítés), ezzel lehetőséget teremtve kvázi polgárháborús helyzeteknek Párizs, Brüsszel vagy Berlin utcáin.
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A migráció harmadik szintje a politikai
hatalom
megszerzése.
NyugatEurópában már több száz bevándorló
önkormányzati képviselő, több tucat
polgármester és számos párt képviseli
a muszlim érdekeket. Amennyiben
ezeken a politikai szinteken irányító
szerephez jutnak a bevándorlók, akkor
adott esetben az európai őslakosok
és őshonos nemzetek érdekeivel
ellentétes
politikát
folytathatnak.
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A Mi Hazánk
Európája

Szerintünk Európa egésze számára fenyegető a
más kultúrájú népesség bevándoroltatása, egy
kevert népességű Európa elfogadhatatlan. Minden
országnak joga van eldönteni, hogy mely új bevándorló
népcsoporttal kíván együtt élni, azzal javait megosztani, és melyekkel nem. Ugyanakkor nem támogatható a nyugat-európai
államok szélsőségesen engedékeny felfogása, ezért az Európai Parlamentben
azon dolgoznánk, hogy meggyőzzünk minél többeket arról, hogy ez az út az
európai népek zsákutcája, amelyről le kell térni. Megköveteljük, hogy tartsák
tiszteletben Magyarország döntését, de ide sorolhatnánk a teljes V4-csoportot,
Dániát vagy Olaszországot, melyek nem kívánnak a migráció adta „javakból”
részesülni, illetve pontot szeretnének tenni a korlátozás nélküli bevándorlás
végére. Ez egybevág az Európai Unió egyik leggyakrabban emlegetett, de
a bürokratikus EU mégsem teljesülő alapelvével, a szubszidiaritással, amely
alapján a döntéseket elvileg az állampolgárokhoz legközelebb eső szinten
kellene meghozni. A migráció kérdése jellemzően ide tartozik: azoknak kell
dönteni erről, akiknek az életét a legközvetlenebbül befolyásolja, és nem a
brüsszeli, szélsőliberális, globalista köröknek.
A korlátlan illegális bevándorlás ösztönzése helyett a schengeni övezet
mintájára meg kell erősíteni az EU külső határait, de ennek a szükséges
források biztosítása mellett szintén nemzeti hatáskörben kell maradnia. Erre
jó példa Ásotthalom polgármestere, Toroczkai László, aki a helyi lakosság
életét tönkretevő, határsértő bevándorlók ellen a helyi mezőőrséggel felvette
a harcot, majd 2014-től felvetette a határmenti kerítés felépítésének
szükségességét az illegális migráció ellen. 2015 júniusában kormányzati
szinten indult el a kerítés építése, amely hatékonynak bizonyult az illegális
határátlépésekkel szemben.
A migrációt mint jelenséget nagyságrendje és politikai támogatottsága miatt
azonban nem szabad ennyivel a szőnyeg alá söpörni. A Mi Hazánk elkötelezett
amellett, hogy a háború elől menekülők és a segítségre szorulók valóban
emberi bánásmódban részesüljenek, és a helyzetük rendeződjön. Ezért
számunkra a legfontosabb cél, hogy a valóban nem biztonságos országokból,
háborús övezetekből menekülők az első biztonságos országban menedéket
kapjanak, amelynek finanszírozásához az európai közösség is hozzájárulhat.
A következő lépés lehet a jelenleg háborús országok stabilizálása és újjáépítése, ahová a menekültek minél hamarabb vissza tudnak térni és új életet
tudnak kezdeni.
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A jelenlegi, migrációt érintő szabályozásokat felül kell vizsgálni, szükség
esetén megszüntetni, és törekedni kell a bevándorlás visszaszorítására.
Elfogadhatatlanok a „humanitárius vízumok”, amelyeket arra akarják használni,
hogy az EU-ba bejuthassanak jóléti bevándorlóként azok, akik egyébként
a menedékjogi szabályok szerint arra nem lennének jogosultak. Ezzel a
határvédelmi erőfeszítések értelmetlenné válnának, mert az álmenekültek
magukat nemi alapú üldöztetésben szenvedő személynek vallva humanitárius
vízumra jogosultként léphetnének be az EU-ba. Nem fogadható el, hogy
a határok hatékony védelme helyett az illegális migráció legalizálása a
megoldás. Nem támogatjuk a hasonló célú átalakítási terveket az Európai
Menekültügyi Támogatási Hivatallal kapcsolatban, amelyet az EU Menekültügyi Ügynökségévé kívánnak alakítani, és sokkal erősebb hatáskörökkel
kívánnak felruházni.
A biztonságpolitikának, a terület- és határvédelemnek az alapelvek szintjén
kormányközi megállapodásnak kell lennie, de szintén nemzeti végrehajtási
szinten kell azokat megvalósítani. A migráció egész Európát fenyegeti,
azonban nem egyenlő mértékben vannak határvédelmi feladatok, ezért
a költségeket el kell osztani.
Ebben kiemelt szerepet játszhatna egy rendőrségről leválasztott határőrség.
Fontos azonban, hogy a magyar határőrizet nem kerülhet EU-s ellenőrzés
alá pl. a Frontex hatáskörének bővítésével. A jelenlegi helyzetben ez azt
eredményezné, hogy az EU vezetése szélsőségesen engedékeny elveinek
megfelelően ellenőrzés nélkül átengedné az illegális migránsokat, illetve arra
utasítaná a magyar hatóságokat, hogy ezt megtegyék.
Az Európai Parlamentben mindent meg kívánunk tenni, hogy a hagyományos
európai közösségeket és értékeket fenyegető EU, ENSZ és úgynevezett nem
kormányzati hálózatok ártalmas tevékenységét bemutassuk, leleplezzük, és
nemzeti érdekeinket előmozdító javaslatokat, kezdeményezéseket tegyünk,
együttműködve olyan hazafias erőkkel, akik szintén bevándorlás-ellenesek és
az európai nemzetek önrendelkezését, védelmét és gyarapodását támogatják.
Elengedhetetlen szükség van arra is, hogy a nemzeti értékeket és nemzeti
közösségeket felszámolni akaró erőkkel szemben ne csak a nemzetállamok és
az európai parlamenti képviselők lépjenek fel, de szükség van az öntudatos
és értékvédő hazafias európai polgárok ellenállására és önvédő mozgalmára
a népfelség elve alapján. Az ilyen kezdeményezéseket is támogatni kívánjuk.
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Honvédelem

— távol a hazánktól?
A kezdetek

Az úgynevezett rendszerváltás óta talán a legnagyobb
bűn a honvédelem területén a Gyurcsány-kormány
idején, 2007-2008-ban történt, amikor részben
ócskavasként értékesítették a Honvédségnél „feleslegessé” minősített 522
BMP harcjárműveket. Mindössze egy kisautó árát kérték egy-egy működőképes
páncélozott harcjárműért, mely modernizálással még sokáig a rendszerben
maradhatott volna. Ennek a korrupciós hazaárulásnak az elszámoltatására
a Fidesz-kormány sem volt hajlandó. A NATO-tagságunk függetlenségünk
feladásával járt, leginkább amerikai érdekeket szolgál. Más NATO-tagállammal szemben nem nyújt nekünk védelmet a szövetség, miközben kormányaink
túlbuzgósága miatt több külföldi megszállásban vettünk részt, hadiipari
fejlesztéseink is ezt a szempontot tartották szem előtt a haza védelme helyett,
míg például a szükséges magyarországi hadgyakorlatokra nem jutott elég pénz.

Napjainkban

Az európai országok számára az Európai Unió előszobájának számító NATO ma is nagyon sok esetben
idegen érdekekért, Európától és Magyarországtól
távoli helyszíneken „védi” a hazát, milliárdos ráfordítással. Mindeközben
szerződéses kötelezettségünk csak arra volna, hogy egy tagállam megtámadása esetén segítsünk annak védelmében. Eközben az Európai Unió egy európai
szintű, nemzetektől független karhatalom létrehozását is felvetette, ráadásul
a közös európai hadsereg létrehozását az Orbán-kormány is támogatja.
A fejlesztéseknél is ezeket a „nemzetközi” szempontokat veszik figyelembe,
mint például a nemzetközi szállítókapacitás vagy a Gripenek légi utántöltési
képességének biztosítása, miközben egy tankolással az egész Kárpátmedencét bejárják a vadászgépek.

A 4000 km-re fekvő Afganisztánban
csak az USA érdekeit szolgáljuk.

A Mi Hazánk
Európája

A Mi Hazánk nem támogatja egy nemzetközi
zsoldossereg felállítását, ami adott esetben az unió
ellen „fellázadó” lakossággal szemben is felhasználható lenne. Határozott álláspontunk, hogy a külföldön
szolgáló katonáink ne teljesítsenek szolgálatot messze
szülőföldünktől. A honvédelemben nincs közös érdek, csak nemzeti érdekek,
és a nemzetközi érdekek helyett a magyar szempontokat helyeznénk előtérbe
a hadseregfejlesztés során is. Az afganisztáni és hasonló megszállásokra költött
milliárdokból inkább vonzóbb itthoni javadalmazást és modernebb felszerelést,
komolyabb hazai hadgyakorlatokat biztosítanánk honvédjeink számára. A külföldi szolgálatokat előtérbe helyező, moduláris rendszerű haderőfejlesztés
helyett a haza védelmét önállóan ellátni képes Honvédség összfegyvernemi
tervezését szorgalmazza a Mi Hazánk honvédelmi szakpolitikája.
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Magyar nemzeti
közösségek Európában
A kezdetek

Az EU területén számos olyan nemzeti közösség él,
amelyek igazságtalan, az önrendelkezés elvét sértő
határok vagy más történelmi okok miatt kerültek
kisebbségi élethelyzetbe. Elvileg ezen közösségek tagjai is jogosultak
önazonosságuk, kultúrájuk és hagyományaik megőrzésére, az önigazgatásra,
a velük szembeni beolvasztási kísérletek a nemzetközi joggal ellentétesek.
Megilleti őket is az önrendelkezési jog. Sok esetben folyamatos konfliktusban
voltak a többségi nemzetállammal, és ez nem egyszer véres összecsapásokba
torkollott. Ez történt többek között a katalán, a baszk, a dél-tiroli, a skót
és az észak-ír katolikus közösséggel. Ahol kemény volt az ellenállás vagy
védhatalomként fellépett az adott közösség anyaországa, ott sikerült az
önrendelkezés és autonómia különböző szintjeit elérni.

Napjainkban

Kisebbségbe
kényszerített,
őshonos
nemzeti
közösségek egyéni és közösségi jogai érdekében
lényegében semmilyen hatékony és kikényszeríthető
jogi eszköz nem létezik az EU-ban annak ellenére, hogy ilyen sorshelyzetben
él az EU tagállami népességének tíz százaléka, több mint 50 millió európai
polgár. A mai szélsőliberális EU-vezetés megfeledkezik az őshonos nemzeti
közösségek jogairól, illetve nem fajsúlyos kérdésként kezeli azokat. Ma sokkal
fontosabbak számukra akár a szexuális deviánsok vagy a migránsok jogai,
illetve a bűnözők fogva tartásának a körülményei. Emellett szó nélkül eltűrik és
elfogadják, hogy a székelyeket üldözzék saját jelképeik, zászlójuk használata
miatt, és megtagadják tőlük a területi autonómiát.

ukrajnai háborúba. A szintén az EU-ba tartó Szerbia pedig zöld utat kaphat
a politikailag elfogult és szabadelvű EU-vezetéstől anélkül, hogy a délvidéki
magyarság számára biztosítaná a széles körű területi autonómiát.

A Mi Hazánk
Európája

A Mi Hazánk semmilyen módon nem támogatja azon
EU-ba tartó országok csatlakozását, amelyek nem
biztosítják az ott élő magyarság számára az egyéni és
közösségi jogok, az önrendelkezés érvényesülését.
Románia és Szlovákia esetében pedig hasonlóképpen
küzdünk azokért a jogokért, melyeket az erdélyi és partiumi, illetve a felvidéki
régió magyarsága szeretne elérni, de csakis érdekükben, velük együtt. Nem
szeretnénk olyan helyzetet teremteni, mint annak idején a balliberális kormány
és a Fidesz: a román EU-csatlakozást 2005-ben feltétel nélkül megszavazták
(Orbán Viktor egy évvel korábbi, vétóra vonatkozó ígéretével szemben),
így a magyarság egyéni és közösségi jogai teljes körű biztosításának
kikényszerítésére még kevesebb eszköz maradt. Mindez nem fordulhat elő
Szerbia és Ukrajna kapcsán, ezért a Mi Hazánk támogatja ezen országok
belépésének megvétózását mindaddig, amíg a kárpátaljai és délvidéki
magyarság helyzetét nem sikerült megnyugtatóan, kellő garanciákkal
rendezni. Ez a lépés nem is lenne példátlan: az 1990-es években Olaszország
akadályoztatta Szlovénia csatlakozását, majd egy határvita kapcsán éppen
Szlovénia hátráltatta Horvátország belépését.
Az elcsatolt sorban élő magyar nemzeti közösségek önrendelkezésének
elérését az EU regionalizációs elvei is alátámasztják. Az őshonos nemzeti
közösségeket védő EU-normák érdekében indult EU-s szintű európai polgári
kezdeményezést (Minority SafePack) a Mi Hazánk is támogatja.

A Felvidéken még mind a mai napig érvényben vannak a magyarság kollektív
bűnösségét hirdető Beneš-dekrétumok, illetve tucatjával fosztják meg szlovák
állampolgárságuktól azokat, akik nyilvánosan és hivatalosan is felvállalják
magyarságukat. Az EU mai vezetése az uniós társult taggá tett Ukrajnának azt
is eltűri, hogy a kárpátaljai magyarságot lényegében már létében fenyegessék,
a nyelvhasználathoz, oktatáshoz, kultúrájához való jogát is lábbal tiporja a
jelenlegi bábkormány, illetve ágyútölteléknek vigye a magyar fiatalokat a kelet-

A nemzetállamok szuverenitásának védelme az európai értékek helyes
értelmezésében semmiképpen sem jelentheti más, őshonos nemzeti közösség
elnyomásának legalizálását. Az önazonosságukat védő egyes nemzetek saját
értékeik védelmén túl nyitottságot kell mutassanak az államterületükön, de
egyúttal saját szállásterületein élő, különböző történelmi okok miatt saját
nemzeti államától elszakított, vagy önálló állammal nem, de sajátos nemzeti
identitással rendelkező hagyományos európai nemzeti közösségek tagjait
(például a trianoni békediktátummal 1920-ban elcsatolt területeken több
milliós számban élő magyar nemzetiségű emberek nemzeti közösségeit)
megillető egyéni és közösségi jogok, az önrendelkezés biztosítása iránt.
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Európai és nemzeti jog
A kezdetek
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Az Európai Unió születésekor a jogharmonizáció,
azaz a nemzeti jogrendszerek „összefésülése” közös
nemzetközi jogrenddé, valóban azt a cél szolgálta,
hogy a gazdasági kapcsolatok, a kereskedelmi, ipari együttműködések,
kölcsönös elismerések, testületek létrehozása és egyéb adminisztratív
folyamatok megkönnyítsék az európai emberek életét. De a maastrichti, az
amszterdami, a nizzai, majd a lisszaboni szerződés aláírásával számos olyan
jogterület került brüsszeli hatáskörbe, amely súlyosan korlátozza a nemzeti
szuverenitást.

Nemzeti hatáskörből közösségi (uniós) hatáskörbe került jogi aktusok
(Forrás: openeurope.org.uk)

Napjainkban

Szerény számítások szerint az életünket szabályozó
jogrendszer 80%-ban már Brüsszel-függő, azaz felülír
minden nemzeti vagy helyi szabályozást. Ma már egy
tyúkketrec méretére, egy disznó etetésére vagy egy disznóvágás lebonyolítására is EU-s korlátozások vonatkoznak. Ugyanakkor a jogállam, demokrácia
és emberi jogok önkényes és neoliberális értelmezésű fogalmaira hivatkozva az
eurokrata erők egyre keményebben támadják az önvédő felfogású tagállamokat.
A valódi probléma ezzel az, hogy egyes gyakorlati döntések meghozatala politikai
nyomásgyakorlásra, egy ország zsarolására is alkalmas lehet, ha az adott kormány álláspontja nem azonos az EU fősodratú álláspontjával, például amikor az
olasz költségvetést a Bizottság nem fogadta el 2018 novemberében, nyilvánvalóan a Salvini-kormány migrációkritikus álláspontja miatt, miközben a francia
kormánynak megengedték, hogy a már eredetileg is az olasz hiánynál nagyobb
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deficittel tervezett költségvetésükön tovább lazítsanak. A túlszabályozottság
és túlbürokratizált működés ellenére a korrupció évente 120 milliárd eurót
nyel el az EU-ban a Világgazdasági Fórum „Clean Business Is Good Business”
elnevezésű beszámolója szerint (2009).
A strassburgi Emberi Jogok Európai Bíróságának elképesztően bűnözőpárti
döntései miatt mára szinte iparággá vált a magyar állam elleni kártérítési
perek folytatása a börtönkörülmények miatt. Pl. egy korábbi strassburgi ítélet
szerint a magyar államnak összesen több mint 25 millió forint kártérítést
kellett fizetnie hat rabnak pl. olyan „jogsérelem” miatt, miszerint az ágyneműt
mindössze 4-6 hetente cserélik.
Súlyos hiba lenne a jövőben további jogköröket
átadni Brüsszelnek bármilyen területen, sőt az eddig
átadottakat is felül kell vizsgálni, hogy mennyiben
szolgálják a magyar érdekeket. Éppen ezért a Mi
Hazánk nem támogatja az Európai Ügyészséghez való
csatlakozást sem, mert azt önkényes eljárásokra, zsarolásra, a támogatások
visszatartására és az ország politikai megbüntetésére lehet felhasználni.
Mindazonáltal a Mi Hazánk egyetért azzal, hogy a költségvetési pénzek,
beleértve az EU-ból érkező strukturális alapok és Kohéziós Alap felhasználását, szigorúan ellenőrizni kell, és elszámoltatni a mindenkori kormányt.
De ehhez egy politikailag független, Magyar Korrupcióellenes Ügyészség
felállítása lenne a legalkalmasabb, szigorú jogi garanciákkal övezve, amelyek
a politikai önkényt kizárják.

A Mi Hazánk
Európája

Amíg pedig a strassburgi bíróság dönthet magyarországi „emberi jogi”
ügyekben, addig nemhogy önfenntartó börtön nem lesz, de még a
jelenlegi wellnessbörtönök is csak komfortosabbá válhatnak, vagy iparággá
válnak az efféle kártérítési perek. Az Emberi Jogok Európai Bírósága
fennhatósága alóli kivonásunkat is szorgalmazza a Mi Hazánk, miután
nemcsak a politikusbűnöző Hagyó Miklós perelte ott sikerrel az országot
a szerinte méltatlan börtönkörülmények miatt, de az olaszliszkai lincselés
egyik gyilkos cigánybűnözője is. Ugyanakkor a jelenlegi jogrendben is volna
lehetőség államközi szerződésekben szabályozott, külföldi, például szibériai
bérrabtartásra, mely elrettentő hatása mellett jelentősen csökkenthetné
a fogva tartás költségeit.
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Energetika és megújuló
energia Magyarországon
Napjainkban

Magyarország energetikai szempontból nem önellátó,
energiahordozók tekintetében importfüggő helyzetben van. Az Európai Energia Charta Egyezmény meghatározza cselekvéseink irányát, ugyanakkor segíti energiabeszerzéseinket
és energiafüggőségünk csökkentését.
Energetikai helyzetünk összehasonlítható az
Európai Unió egészével: az EU az általa
felhasznált összes energia 53%-át
importból fedezi, Magyarország esetében
ez 42,5%. Az EU-ban a közlekedési
ágazat 94%-ban kőolajtermékekre
támaszkodik, hazánkban ez 93%.
Villamosenergia-igényünk folyamatosan nő. 2017-ben a hazai termelésünk 50%-át a paksi atomerőmű
adta, 40%-a fosszilis (szén, földgáz, olaj)
és 9,9% volt a megújuló energiából származó termelés. A földgázt jelenleg kizárólag
Oroszországból importáljuk.

A Mi Hazánk
Európája

A Mi Hazánk támogatja a fenntartható energiaellátás
irányába mutató jó intézkedéseket és jó gyakorlatokat,
ám éppen a kérdéses erőműfejlesztési cselekvési
terv megalkotását követeli a kormánytól. Annál is
inkább, mert a klímaváltozás és globális felmelegedés
halaszthatatlanná teszi e területen is a cselekvést, hiszen ezek a problémák
nemcsak az EU-t, hanem az egész világot érintik. A jövőbe mutató technológia,
a napelemekre alapozott villamosenergia-termelés
– az éghajlatváltozást is figyelembe véve –
egyre meghatározóbb elemévé kell, hogy
váljon az energiaellátásunknak, ezt
a Mi Hazánk is látja és támogatja.
Európai uniós tagságunkból
fakadóan kötnek minket uniós
elvárások az energiapolitika terén is, de
ez nem jelenti azt, hogy nemzeti érdekeinket
ne lehetne érvényesíteni, azt hatékonyabban
kellene is. Az Európai Tanács által 2015-ben
elhatározott Energiaunió létrehozása olyan célkitűzés, amely a tagállamok érdekeit szolgálja, így
az abban kitűzött energiahatékonysági és energiatakarékossági intézkedések végrehajtását, a megújuló
és tiszta energia arányára vonatkozó intézkedéseket
szorgalmazzuk és számon kérjük a kormányon.
Az Európai Unióban a villamosenergia nagykereskedelmi ára
30%-kal, a földgázé pedig 100%-kal magasabb, mint az USA-ban. Energiauniós cél e nagyfokú versenyhátrány mérséklése. Ezt a Mi Hazánk is támogatja,
azzal a nyilvánvaló feltétellel, hogy az energiaáraknak az átlagbérekhez
viszonyított aránya nem lehet rosszabb hazánkban, mint az EU átlagában.
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A Mi Hazánk Mozgalom a paksi atomerőmű bővítését, mint az energiafüggőségünk csökkentésére tett intézkedést, nemzetstratégiai okokból támogatja,
ugyanakkor a beruházás egyre növekvő költségei miatt, annak a jelenleginél
sokkal átláthatóbb ellenőrzését tartja szükségesnek. A Mi Hazánk felülvizsgálná a megkötött orosz-magyar államközi szerződést és az elindított
közbeszerzéseket, mert ebben a formában a projekt nem a nemzet, hanem
inkább egy szűk oligarchakör érdekeit képviseli.
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Cigányúton Európában
Napjainkban

A cigánykérdésről szóló diskurzus Európa-szerte, így
hazánkban is az ún. „politikailag korrekt” beszéd foglya,
az őszinte és mindenre kiterjedő diagnózis felállítása
is várat magára. A cigányintegrációra költött támogatások, melyek többnyire
szintén az EU-tól érkeztek, feneketlen kútba öntött pénzeknek bizonyultak.
Óriási felelősség terheli az elmúlt harminc év kormányait azért, mert egy
etnikailag is meghatározott, közbiztonsági, demográfiai, szociokulturális
feszültségben élnek milliók jórészt azért, mert nem a valódi megoldás érdekelte
a politikusokat. Magyarország uniós elnöksége során született meg az „Európai
Roma Stratégia”, amely a támogatásokat az etnikai hovatartozás alapján, nem
pedig a rászorultság szerint hivatott nyújtani. Ez számunkra elfogadhatatlan.
Ki kell mondani azt is, hogy a cigányságot mint régi migránsokat a mai napig
sem sikerült integrálni, a cigányság népességrobbanása az államháztartás
összeroppanásával fenyeget, ezért hazánk nem vállalhat újabb bevándorló
tömegeket.

1984-1987

1 % alatt

1 – 4,9%

5 – 9,9%

A
megélhetési
gyermekvállalás
visszaszorítása
kulcskérdés hazánk jövője szempontjából, ezért
szükség van a szociális kártya bevezetésére (hogy
a gyermeknevelésre szánt állami pénzeket valóban
csak arra költhessék), illetve arra, hogy a harmadik
gyermektől minden családtámogatás a munkához kötődjön. A „segély helyett munkát” elvet
erősítjük, és azoktól, akik munkaképesek,
de nem hajlandók dolgozni, mindenféle
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A cigány népesség járásonkénti részaránya
(Forrás: A roma népesség területi megoszlásának változása Magyarországon az elmúlt évtizedekben, ksh.hu)

A Mi Hazánk
Európája

területen is szükség van a radikális beavatkozásra. A cigánybűnözés
minden formájával szemben fel kell vennünk a harcot, és az igaztalan
megbélyegzések ellenére kezelni kell a problémát a rendőrség
megerősítésével, illetve az önkéntes önvédelmi szerveződések
támogatásával. A cigányság korrupt, megélhetési vezetőit el kell
számoltatni, hiszen olyan vezetőkre van szükség, akik átérzik
a felelősségüket, és Magyarországot a hazájuknak tekintik.

Magyarországon egyedüli pártként kilépnénk ebből
a káros, a feszültséget csak növelő rendszerből, és
azokat a tabukat, amelyek a kérdéskört övezik, mi nem
fogadjuk el. A Mi Hazánk szerint több szakpolitikai
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A Mi Hazánk
akkor jár el felelős
politikai erőként,
ha az EU-ból érkező,
a cigányprobléma megoldására szánt támogatásokat
a fenti céloknak megfelelően,
hatékony intézkedésekre költi.
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Életünk értelmei,
a gyermekek

gondozásának költségeit. Fokozottan támogatnánk az első gyermek mielőbbi
megszületését is, mert a családalapítás kitolódása csökkenti a nagycsaládok
létrejöttének esélyét. A hivatásos (nagycsaládos) szülőség komolyan vehető
támogatását is bevezetnénk, az egyik szülő pénzkereső munkavégzésének
feltétele mellett.

Napjainkban

A sikeres nő képének részévé szeretnénk tenni az anyaságot, amelynek
elismertségét rendkívül növelnénk nemcsak anyagiakban, hanem társadalmilag is. A hazánkban százezreket érintő lombikbébi programot nagyobb
összeggel támogatnánk, valamint a bölcsődei-óvodai férőhelyek számát is
növelnénk.

A demográfiai katasztrófa Európa és Magyarország
életében is a legfontosabb kérdés a 21. században.
Ennek megoldásától függ leginkább a kontinens
kulturális értelemben vett megmaradása és fenntarthatósága is. A szélsőliberális politikai erők szerint a meg nem született gyermekeink helyét
bevándorlóknak kell átvenniük, hogy a demográfiai katasztrófát megfékezzük.
A jelenlegi szemléletbeli válság kialakulásában a liberalizmus társadalmilag
kártékony megerősödése is szerepet játszik, amely a családokról az individuumra, az egyénre helyezi a hangsúlyt, háttérbe szorítva legtermészetesebb közösségünk összetartó erejét, és ezzel drasztikusan csökkentve
a gyermekvállalási hajlandóságot az európai népek körében.
Mi abban szeretnénk segíteni elsősorban a magyar,
de tágabb értelemben az európai fiatalokat, hogy
népesítsék be saját országukat, és a gyermekvállalás
társadalmi elismertsége ismét nőjön. Minden megszülető magyar és európai gyermek egyben közjó
is, ezért az elismerést fokozni kell a felelősen
gyermeket vállaló és nevelő családok
irányába. A Mi Hazánk a nyugdíjakhoz
hasonlóan inflációkövetővé tenné a
családtámogatásokat is: jogos elvárás
idős honfitársaink részéről a juttatásuk
értékállóságának
biztosítása,
ugyanez álláspontunk szerint a
családoknak is jár, a hosszú távú
kiszámíthatóság érdekében. A
gyermekneveléshez szükséges
cikkek áfáját minimális mértékűre szállítanánk le, ezzel
közvetlenül csökkentve utódaink

A Mi Hazánk
Európája
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Szerencsére egyre erősebbek azok a politikai pártok Európában, amelyek
felelős nemzeti, konzervatív erőként hozzánk hasonlóan látják a helyzetet.
Ezekkel a pártokkal együtt kívánjuk az EU jelenlegi családellenes és
bevándorláspárti politikáját megállítani és azt elősegíteni, hogy minél több
európai gyermek tudjon hagyományos férfi-nő kapcsolatban nevelkedni.

„A népességfogyás egész Európa gondja, s míg a keleti uniós
országokban ezt a cigánykérdés súlyosbítja, addig a gazdagabb
nyugati államokban a befogadott muszlim lakosság rohamosan
növekvő létszáma és integrációs problémái teszik a kérdést elsőrendű problémává. (...) Ezek a problémák a mindennapokban már több éve érezhetők voltak
a széles tömegek számára, azonban a
domináns média és a véleményformáló
szellemi körök – éppúgy, ahogy itthon
a cigánykérdést illetően – megtiltották
őszinte megvitatásukat, és rasszizmussal vádolták meg azokat, akik fel merték
vetni őket. Az elfedett, növekvő problémák
azonban
robbanásszerűen
kitörtek az ezredforduló környékén.”
(Részlet Pokol Béla Európa Végnapjai c. könyvéből)
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Oktatás és Európa
Napjainkban

A sajátos nevelési igényű, magatartászavaros és antiszociális gyerekek erőltetett integrációja sok esetben
nem elősegíti a beilleszkedést, hanem hátráltatja
a tanulók előrehaladását. Magyarországon a mindennapos testnevelés
bevezetését nem követte megfelelő infrastruktúra-fejlesztés, pedig a gyerekek
fizikai állapota sajnos nagyon rossz, és Európa legelhízottabb nemzete vagyunk.
Magyarország utolsó az Európai Unióban a nyelvtanulás tekintetében is. Az
EU 2020 stratégia is tartalmazta azt az elvárást, hogy a korai iskolaelhagyók
arányát az adott korosztályon belül csökkentsük, ugyanakkor ez nem sikerült az
elmúlt nyolc évben sem, sőt még növekedett is a probléma.

A Mi Hazánk
Európája

Az oktatásban az integráció minden áron való
erőltetésének tabujából is kilépünk, és igenis
kimondjuk: vannak olyan helyzetek, amelyekben
minden érintett félnek előnyösebb a szegregáció,
akár a bentlakásos iskola. Az integráció minden áron

való erőltetése helyett bizonyos esetekben a szegregáció jelent megoldást.
Az élethosszig tartó tanulás szemlélete fontos és hasznos, ezt erősíteni
kell a magyar társadalomban is. Az EU-ban egy munkavállalónak átlagosan
hatszor-hétszer kell megújítania tudásának alapjait, illetve egészen új szakmát
megtanulnia. Rendkívül fontos tehát, hogy olyan fiatalokat neveljünk, akik
alkalmazkodni tudnak az újdonsághoz, a kihívásokhoz. Azon gyerekek közül,
akik most bekerülnek az iskolarendszerbe, sokan olyan munkát fognak végezni, amelyet ma még nem is ismerünk; mindezen tényezők miatt is kulcsfontosságú az alapkészségek elsajátítása, biztos ismerete, amiben ugyanakkor
sajnos egyre rosszabbul teljesítenek a diákok a PISA-teszteken. Emellett nem
mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy a szemlélet sem elég elterjedt
még hazánkban, miszerint a tudásunk folyamatos aktualizálására van szükség.
A PISA-felmérésekben a kettes szint alatt teljesítő magyar diákok aránya
(Forrás: PISA-jelentések)
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Az oktatás színvonalának emelése érdekében a pedagógusok számára
javaslunk szintén európai szintű útmutatót kidolgozni a továbbképzés és
a konfliktusok kezelése érdekében. Vannak hatékonyan működő, jó gyakorlatok más EU-s országokban, ezért a módszertani váltáshoz koordinált
és gyakorlatorientált együttműködést szorgalmazunk az oktatás minden
területén, beleértve a nyelvtanulást és a hatékony mozgáskultúra megvalósítását is. Ezt a modellt támogatnánk európai szinten is.
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Utószó
Ez a dokumentum azért született, hogy összefoglalót adjon a Mi Hazánk
Mozgalom 2019-es EP-választási elképzeléseiből, célunk egy összegző
jellegű programbemutató elkészítése volt. A Mi Hazánk szerint a politikai
kultúra javítása érdekében minden pártnak kötelező kellene legyen választási
programot készíteni és miniszterelnök-jelölti, illetve EP-listavezetői vitát
vállalni, a közpénzből, milliárdokból folytatott, demagóg kormánypropagandát pedig be kellene tiltani.
A számos gondolatébresztő pont ellenére, amivel e programunkban foglalkoztunk, azt gondoljuk, hogy a 2019-es európai parlamenti választásokon
az egyik legfontosabb politikai kérdés a pártok versenyében a migrációhoz
való hozzáállás lesz. A Mi Hazánk tiszta lapokkal játszik: azért jött létre, hogy
a radikális fordulatot óhajtó, egyértelműen nemzeti, de a megalkuvásoktól
és a sógor-komaságtól mentes utat következetesen és hitelesen képviselje
mind Magyarországon, mind Európában. A leegyszerűsített, 2019-re
kétváltozós, bevándorláspárti vagy bevándorlásellenes európai politikai
skálán pedig egyértelműen ez utóbbi táborban helyezkedünk el. Minket nem
kötnek a nagy európai pártcsaládokban működő homályos és átláthatatlan
alkuk és elvárások, mi csak a magyar emberek elvárásainak és érdekeinek
védelmében kívánunk harcolni az Európai Parlamentben bátran, keményen,
tabuktól mentesen, a megalkuvásmentes hazafiság jegyében. Nemzetünk
tiszta lelkiismerete kívánunk lenni a sokszor zavaros és háttérerők által
vezérelt európai politikában. A Mi Hazánknak nincs és nem is lesz oligarchája, a magunk urai vagyunk. Nem azt nézzük egy javaslat megítélésekor, hogy
ki mondta, hanem csak azt, hogy jó-e az a magyar embereknek. Ezért
jelszavunk: Csak a nemzet!
Amennyiben egyetért a fent leírt gondolatokkal és célkitűzésekkel, 2019.
május 26-án válassza a Mi Hazánk Mozgalmat! Adjon egy esélyt, hogy együtt
menthessük meg, és terelhessük vissza a nemzeti önrendelkezés útjára
a mi hazánkat és egész Európát!
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MINDEN MAGYAR
FELELŐS MINDEN
MAGYARÉRT!
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