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KÖSZÖNTŐ
KEDVES MAGYAR HONFITÁRSAM!
ÖRÖMMEL AJÁNLOM FIGYELMÉBE A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM 2019-ES
EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSI PROGRAMJÁT, MELY A BIZTONSÁGOS EURÓPÁT, SZABAD
MAGYARORSZÁGOT! CÍMET VISELI.
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Immár három évtizede annak, hogy hazánk elindult az
Európai Unió felé. Sajnos a nagy reményekkel várt uniós
tagság kiábrándító eredményt hozott. Valaha gazdag és
sikeres kontinensünket ellentétek feszítik szét: határait az
illegális bevándorlók ostromolják, nyugati felének polgárait
társadalmi és biztonsági kihívások, keleti részét pedig a
meredeken csökkenő népességből adódó problémák és a
mindennapi megélhetés nehézségei lehetetlenítik el.
Vezetőink ma már nem az EU alapító atyái, Robert Schuman,
Konrad Adenauer és Jean Monnet Európáját, a kereszténység,
a szociális gondolkodás, az emberiesség és a biztonság
közösségét építik. Az Európai Unió bürokratikus elitje éppúgy
nem tesz semmit közös európai problémáink megoldásáért,
ahogy közönyös a magyarok helyzetével szemben is.
Magyarországon az önrendelkezésről és a keresztény
értékekről szónokló kormány folyamatosan szűkítheti az
emberek szabadságát és minden erkölcsi normát semmibe
véve alapozhatja az állami szintű korrupcióra a rendszerét.
Mi nem ilyen Magyarországot akartunk, nem ilyen Európai
Unióról álmodtunk, hanem egy szabad és igazságos
közösségről, mely biztonságot ad tagjainak. Radikális változásra van szükség! Ha nem akarjuk, hogy Európa összeomoljon, vissza kell térítenünk az EU alapító atyák céljaihoz.
Ma az Európai Unió a válságoktól, Magyarország pedig a múlt
ideológiai vitáitól hangos. A Jobbik célja egy igazságos,
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szolidáris, keresztény értékeken alapuló Európai Unió, és egy
szabad, szociális és versenyképes Magyarország! Biztonságos
és kiszámítható mindennapokat szeretnénk minden magyarnak, éljen akár Magyarországon, Nyugat-Európában vagy
éppen az elszakított területeken! Erős és sikeres Európai Uniót
szeretnénk látni, benne egy ugyanilyen Magyarországgal!
Programunk meddő viták helyett a 21. század valódi kihívásaira
ad hatékony és modern válaszokat, ellenségeskedés
helyett pedig a közös cselekvésre helyezi a hangsúlyt!
Úgy, ahogyan valaha elterveztük.
Üdvözlettel:
Gyöngyösi Márton
elnökhelyettes, frakcióvezető
Robert Schuman francia miniszterelnökként a második
világháború után sokat tett az európai egység megteremtéséért és a francia–német megbékélésért. Magánéletében
mélyen vallásos, szerény ember volt. Konrad Adenauer
Nyugat-Németország első kancellárja, nevéhez nemcsak az
európai integrációban játszott szerepét, de a német gazdasági
csodát és az ország újjáépítését is kötik. Politikai elképzelései a
keresztény tanításra épültek. Jean Monnet üzletember és
politikus volt, aki Schumann-nal közösen dolgozta ki az európai
közösségek alapjait lerakó tervét. Ma mindhármukat az Európai
Unió alapító atyáiként tiszteljük.
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ÚJ KIEGYEZÉST!
AZ EURÓPAI UNIÓ VÁLASZÚTHOZ ÉRKEZETT.

Európai Választási Program
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Az Európai Unió válaszúthoz érkezett. A politikai céltalanság, az Egyesült
Királyság távozása és a közös kulturális örökségünket érő támadások
jelentette kockázatok mellett azonban egy lehetőség is megnyílt
számunkra. Az európai emberek és a politikusok is a válaszokat keresik
arra a kérdésre, hogy merre induljunk tovább. Egyesek szerint a megoldás
az, hogy a problémákat elhallgatjuk. Mások szerint – közéjük tartozik a mai
magyar kormány is – a problémákat nem megoldani kell, hanem politikai
célokra hasznosítani. Ez felelőtlen és veszélyes viselkedés, mely Európa
összeomlásához, valamint politikai, gazdasági és társadalmi katasztrófához vezet valamennyi tagállam számára, beleértve hazánkat is.
Magyarország gazdasága a korábbi kormányok politikája miatt teljesen
kiszolgáltatott helyzetbe került és uniós források nélkül pillanatnyilag nem
működtethető. A Jobbik nem szeretne felelőtlen politikai hazárdjátékot
folytatni. Pártunk régóta kritizálta azt a mozdíthatatlan hatalmi tömböt,
melyet az Európai Unió bürokráciája és gőgjükbe szédült vezetői jelentettek.
Ám mi ezt nem a bomlasztásért és saját hibáink elkendőzéséért, hanem a
magyar emberekért és egy élhető európai jövő érdekében tettük!

ELJÖTT AZ IDŐ, HOGY VÁLTOZTASSUNK ÉS EGY ÚJ,
EURÓPAI KIEGYEZÉST HOZZUNK LÉTRE!
Új kiegyezést az Európai Unió és tagállamai, valamint a régi és új, központi
és periférikus, kicsi és nagy nemzetek között!
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NAPJAINKRA AZ EURÓPAI UNIÓ HÁROM NAGY KÉRDÉSBEN IS VÁLSÁGBA
KERÜLT: DÖNTENIE KELL ÉRTÉKRENDJÉRŐL ÉS ÖNAZONOSSÁGÁRÓL, VALAMINT
DÖNTENIE KELL INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS A SZOCIÁLIS FESZÜLTSÉGEK
MEGOLDÁSÁNAK MIKÉNTJÉRŐL.
Az első kérdésre a Jobbik válasza az, hogy teremtsünk
egy igazságosabb és szolidárisabb Európai Uniót.
Az elmúlt évtized mesterségesen erőltetett „eszméi”
helyett térjünk vissza azokhoz a valódi értékekhez, melyek
kontinensünket naggyá tették: merjük felvállalni
keresztény örökségünket, humanizmusunkat, a
demokrácia és a valódi szabadság tiszteletét, valamint az egyéni felelősségvállalás megbecsülését!
Nincs szükségünk új identitásra, hiszen ezek a gondolatok
magát az európai önazonosságunkat jelentik.
Az intézményi válság hasonlóan súlyos. Az EU mára csapdába
esett, a „lisszaboni útnak” is nevezett további központosítás és föderalizálás, valamint a nemzetállamok
megerősítése közötti vita feloldhatatlan csapdájába.
A Jobbik célja, hogy ezt a vitát meghaladjuk. Tisztázzuk közös
ügyeinket: az olyan globális kérdésekben, mint az illegális migrációval szembeni fellépés, a környezetvédelem

vagy a világszintű gazdasági kihívások kezelése,
a mindannyiunk által vallott értékek melletti
kiállásra, közös, európai fellépésre van szükség.
Egyértelmű, hogy világunk a nagy politikai-gazdasági
tömbök kialakulása felé tart.

A lisszaboni szerződést 2007 decemberében írták alá
az EU tagállamai. Az Unió föderalizálását célzó szerződés számos tagállamban komoly kritikákat kapott és
volt, ahol népszavazáson is elutasították. Az akkori
magyar kormány valamennyi akkori parlamenti párt
egyhangú támogatásával „szinte olvasatlanul”, pár
napon belül ratifikálta, azaz elfogadta, elsőként az
EU-tagállamok közül.
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Ma már nemcsak az Amerikai Egyesült Államokkal, hanem az új hatalmi, gazdasági és kulturális központokkal is versenyeznünk kell:
Kínával, Oroszországgal vagy akár az iszlám világ gazdag államaival.
Egyértelmű, hogy egyedül nem tudjuk felvenni velük a lépést,
közösen azonban igen. Mindehhez azonban a polgárok érdekeit
szem előtt tartó, a nemzetállamok szempontjait figyelembe vevő,
letisztult döntéshozatalra van szükség. Az egymást blokkoló intézmények és átláthatatlan bürokrácia helyett a közös problémáink
megoldását elősegítő hatáskörmegosztásra van szükség nemzetállami ellenőrzés mellett.
Nem mehetünk el szó nélkül az Európai Uniót jellemző szociális válság
mellett sem. Ma az EU nem egy igazságos szövetség: tagállamai között súlyos gazdasági és társadalmi különbségek
vannak, melyeken nem segített az, hogy Magyarország és a többi
keleti tagállam egyenlőtlen feltételekkel vált az EU tagjává. Tagságunk
mérlegét pedig azóta sem vontuk meg. Míg gazdagabb országainak
polgárai a közösség gazdasági és politikai erejének előnyeit élvezik,
szegényebb államaiban, köztük Magyarországon is egyre súlyosabb
méreteket ölt az elvándorlás. Eközben gazdasági rendszerünk nem a
modern világhoz zárkózik fel, hanem a régió éllovasából lassan az
olyan országok mögött is sereghajtóvá válik, mint Románia és
Bulgária. Míg azonban nálunk az elvándorlás okoz gondot,
Nyugat-Európában a bevándorlás és a szegényebb országokból
érkező dolgozók jelentette bérverseny okoz nehézségeket.
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Az ellentétek pedig hosszú távon nem egységbe kovácsolják, hanem egymás ellen fordítják nemzeteinket
akkor, amikor mindennél nagyobb szükség volna az
együttműködésre. A Jobbik szociálisan érzékeny,
nemzeti néppártként erre a kérdésre is szeretne
megoldást találni – a Bérunió kezdeményezésében
meghirdetett célok alapján.

„Európát nem lehet egy csapásra
felépíteni, sem pusztán
valamely közös szerkezet
kialakításával integrálni.
Konkrét megvalósításokra,
de mindenekelőtt a tényleges
szolidaritás megteremtésére
van szükség.”
(Robert Schuman)
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Sajnos nem lehet elhallgatni, hogy a magyar kormány Európa válságát kizárólag saját céljaira kívánja felhasználni az emberek
félelmeire és szorongásaira alapozva. Ők kiegyezés és konszolidáció helyett öncélú és hamis küzdelmet, béke helyett
háborút, szabadság helyett pedig egy maffiaállam védelmét kínálják. Politikájuk egyenes út Európa összeomlásához és a
teljes zűrzavarhoz. Mi más jövőt képzelünk el!
A tét nem kicsi, de hisszük, hogy az új kiegyezés
Európai Uniójának egy erős, szilárd értékeken
nyugvó, igazságos és szolidáris szövetségnek kell
lennie, mely kiszámítható mindennapokat teremt
polgárai számára.

VALÓDI PROBLÉMÁKRA
VALÓDI MEGOLDÁSOKAT!
Európa és az Európai Unió hibáit, valamint a
minket fenyegető veszélyeket nem lehet
eltagadni. Ám az üres politikai szlogenek és az
ellenségképekkel való felelőtlen vagdalkozás
nem segítenek, hanem még azt is lerombolják,
amit eddig sikerült felépíteni. A Jobbik célja
nem a félelemkeltés, hanem hogy valódi
problémákra valódi megoldásokat adjon –
Európában és itthon is.

Európai Választási Program
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BIZTONSÁGOS EURÓPÁT, KISZÁMÍTHATÓ MINDENNAPOKAT!
Európai megoldást a migrációval szemben!
Ma már egyre nyilvánvalóbb, hogy
Európa nehezen tud fellépni az
illegális bevándorlással szemben.
Noha egyre több ország látja be a
veszélyeket, és még az olyan
hagyományosan „bevándorláspárti”
államok is, mint Németország,
Svédország, Olaszország vagy
éppen Ausztria sorra szigorítanak
bevándorlási politikájukon, amíg
nincsen egységes európai válasz,
aligha érhetünk el tartós sikert.
Az illegális migráció egy globális
probléma, mely ellen együttes
erővel kell fellépnünk, mert hosszú
távon még a legnagyobb egyéni
erőfeszítések sem állíthatnak meg
egy ilyen súlyú folyamatot.
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– A Jobbik szerint nem fenntartható, hogy Magyarország és néhány másik állam
egyedül védje meg az Európai Unió határait – a határvédelem fenntartásához és egy
ütőképes magyar határőrség felállításához az EU valamennyi tagállamának hozzá
kell járulnia, amelyik tagállam pedig nem tudja vagy nem akarja megvédeni külső
határait, ott a Frontex által kell segítséget nyújtani. Európa történelmi értékeinek
megvédése mindannyiunk felelőssége.
– Ellentétben sok nyugati állammal Magyarország nem vett részt a gyarmatosításban,
és soha nem törekedett kontinenseken átívelő politikai és gazdasági hatalomra.
Ezért nem szeretnénk mi felelni más országok politikai baklövéseiért és tömegesen
befogadni azok kárvallottjait – a mai illegális bevándorlók túlnyomó többségét.

– Abszurd, hogy az Európai Unió bevándorlás szempontjából több tagjelölt országot
is „nem biztonságos államnak” tart, ahová nem lehetséges az illegális bevándorlók
visszatoloncolása. Amelyik ország képes az uniós csatlakozási tárgyalásokat hivatalosan is megkezdeni, azt biztonságos államnak kell tekinteni. Azt sem fogadjuk el,
hogy nem létezik hatékony eszköz az embercsempészek megállítására. Minimális
elvárás, hogy minden olyan szállítóeszközt, amelyet embercsempészet céljából
használnak, azonnal el kell kobozni!
– A Jobbik szerint támogatni kell minden olyan harmadik országgal kötött egyezményt, mely garantálja, hogy polgáraik hazájukban maradjanak és ne induljanak el
Európa felé. A migráció nem munkaerőpótlás és a humanitárius segély eszköze,
hanem egy tragikus folyamat, melynek hasznát a bűnözők aratják le.

Európai Választási Program

Mi mindig is azt vallottuk, hogy mindenkinek meg kell adni a
lehetőséget, hogy a szülőföldjén boldogulhasson. A harmadik
világ népességének nem Európában, hanem saját hazájában kell
segítséget nyújtani. Európa felelőssége ebben áll.

TUDTA-E ÖN?
Az Európai Unió egy világos feltételrendszert
dolgozott ki azon országok számára, melyek
csatlakozni kívánnak a közösséghez. Az úgynevezett
koppenhágai kritériumok tartalmazzák a csatlakozási
tárgyalások megkezdésének legalapvetőbb feltételeit,
garanciákat kérve a jogállamiság terén,
ezen kívül pedig politikai és gazdasági
feltételeket fogalmaznak meg.

MOLDOVA
SWITZERLAND
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KISZÁMÍTHATÓ
MINDENNAPOKAT,
MÉLTÓ EURÓPAI
ÉLETET!

Európai Választási Program
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Sok politikus csak a kívülről érkező migráció kérdésével foglalkozik, noha az EU fejletlenebb tagállamaiból a gazdagabbak felé megindult vándorlás ugyancsak súlyos társadalmi következményekkel jár. Bár az Európai Unió egyik alapelve a szabad mozgás, ezek az emberek sok esetben nem
szabad akaratukból, hanem kényszerből költöznek másik országba, mert otthon nem találnak
munkát, nem tudnak biztos megélhetést teremteni. Honfitársaink közül is egyre többen próbálnak
szerencsét Nyugaton – sorsuk iránt nem lehetünk közönyösek.
– A Jobbik szerint a mindenkori magyar kormányoknak
mindent meg kell tenniük, hogy állampolgáraink itthon is
megtalálják számításukat, és ne kelljen megélhetési okokból
külföldre vándorolniuk.
– Azokért is felelősséggel tartozunk, akik már NyugatEurópában élnek. Amióta az Egyesült Királyság polgárai
népszavazáson a Brexit mellett döntöttek, kivándorolt
honfitársaink százezrei azzal a szorongással kell,
hogy éljenek, hogy bármelyik nap elbocsáthatják és
hazaküldhetik őket. A jelenlegi magyar kormány felelőtlen
politikája őket sokszorosan sújtja: EU-ellenes jelszavaikkal
és magyarellenes politikai erők támogatásával munkájukat
és európai állampolgári jogaikat veszélyeztetik.

TUDTA-E ÖN?
A becslések szerint 600 ezer és egymillió közé
tehető a külföldön élő és dolgozó magyar állampolgárok száma. Nagy részük az elmúlt években hagyta
el Magyarországot és további egymillió ember
gondolkodik rajta, hogy külföldre költözik. Az ország
keleti részeiben élők számára azonban már nem
csak Nyugat-Európa, de Románia is vonzó cél lehet:
az ottani bérek ugyanis reálértéken számolva már
megelőzik a magyar fizetéseket. A hivatalos magyar
statisztikák csak a kivándorlók valós számának
töredékét merik beismerni.

A Brexit megmutatta, hogy hová vezet a jogos kritikának álcázott felelőtlen politika. Magyarország nem fordíthat még
egyszer hátat az elvándorolt magyaroknak. Létbiztonságukat nekünk a távolban is értéknek kell tekintenünk.
Az Európai Unió stabilitása számukra a megélhetést jelenti, válsága az ő biztonságukat ássa alá.

16

Európai Választási Program

VERSENYKÉPES
MAGYARORSZÁGOT,
EURÓPAI BÉREKET!
EGYENLŐ MUNKÁÉRT EGYENLŐ BÉRT!

Európai Választási Program
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Mára Európa gazdasági helyzet és életszínvonal tekintetében végletesen kettészakadt. Egyik fele jóléti
társadalmakból áll, míg a másik része nemhogy nem
tudott felzárkózni, de egyre jobban leszakad.
Ez nemcsak káros és veszélyes, de az Európai Unió alapelveivel is ellenkezik. Ki kell mondanunk: az Európai Unió
gazdasági rendszere ma negatívan diszkriminálja az újabb
tagállamok polgárait, a fejlettebb államok béreinek
töredékét kínálva nekik. Ma egy magyar dolgozó hazájában csak a nyugati bérek töredékét keresheti meg, mely
még a versenyképességünk szerinti szintet sem éri el – a
magyar kormány pedig támogatja mindezt. Ez igazságtalan
és elfogadhatatlan, ráadásul fenntarthatatlan is.
– A Jobbik szerint fel kell számolni a munkavállalással kapcsolatos
egyenlőtlenségeket, legyenek azok földrajzi, életkori vagy
nemi alapúak. Az „egyenlő munkáért egyenlő bért” elvét a
gyakorlatba is át kell ültetni. Ugyanazért a munkáért egy magyar
dolgozó ne német társa bérének töredékét keresse!
– Ne az összeszerelő üzemek, hanem a modern technika
és a kutatás országa legyünk! A tanulás és a tudás
itthon is legyen érték!

– Alakítsuk át a felzárkóztatási politikát: támogassuk a magyar
tehetségeket, építsünk a magyarok találékonyságára, támogassuk
a magyar kis- és középvállalkozásokat!
– Az egyenlőtlenségek hosszú távon Európa vesztét okozhatják.
Gyümölcsöző gazdasági szövetséget nem építhetünk
egyenlőtlen felek között. A közös valutát, az eurót is csak akkor
vezetheti be valamennyi tagállam, ha eltűnnek a köztük
fennálló óriási különbségek.
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A Jobbik béruniós kezdeményezését az Európai
Bizottság már elismerte: a 2018-as Európai
Konzultáció az „egyenlő munkáért egyenlő bért”
elvét az EU egyik lehetséges alapelvének tekinti.

TUDTA-E ÖN?
Görögországban 2008 után széleskörű gazdasági válság
bontakozott ki, melyben jelentős szerepet játszott az, hogy
az Európai Unió közös piacában és az euróövezetben való
részvétel lehetetlen helyzetbe sodorta a fejletlen és gyenge
görög gazdaságot. A dél-európai országot minden átmenet
nélkül integrálni akaró politikusok türelmetlenségének árát
az elszegényedő görögök – és a jómódú nyugati országok
polgárai – fizették meg. A görög példa intő lecke arra,
hogy kirívó egyenlőtlenségek mellett lehetetlen egy
egyenlőségre épülő rendszert megalkotni.

Európai Választási Program

EURÓPAI PÉNZÉRT EURÓPAI ELSZÁMOLTATÁST!
Bármilyen hihetetlen, Magyarország
uniós csatlakozása óta hatalmas
összegeket kapott az Európai
Uniótól. Miért nem látjuk az eredményt mégsem? Azért, mert a pénzt
nem hasznos célokra, oktatásra vagy
éppen vállalkozásfejlesztésre költötték, hanem látszatberuházásokba
ölték, és korrupciós csatornákon
át „haveri köröknek” folyatták.
Közben versenyképességünk romlik,
a bérek továbbra is a legalacsonyabbak között vannak Európában, fiataljaink pedig hiába tanulnak, később
nem találnak képzettségüknek
megfelelő munkát. Az európai
szervek pedig kezüket széttárva azt
mondják: de hát mi olyan sok pénzt
küldtünk! Mi a megoldás?
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– A haveri körök kifizetésére szánt látszatberuházások helyett a támogatásokat versenyképességünk
növelésére kellene fordítani. Versenyképesebb
termékek – magasabb bérek.
– Az uniós források célcsoportjai legyenek a kis- és
középvállalkozások, a kutatás-fejlesztés, az infokommunikáció, az oktatás, az egészségügy és a szociális
szféra! A Jobbik átláthatóbb, decentralizált pályázati
rendszert hozna létre, melynek keretében az uniós
támogatásokat igénylő projekteket nem állami, hanem
helyi szinten határoznák meg a valódi, helyi igényeknek
megfelelően – a magyar gazdaság hosszú távú
megerősítése és a magyarok életszínvonalának emelése
érdekében. Beszédes adat, hogy 2014 óta egymillió
hazai vállalkozás közül csupán 10 ezer jutott ilyen
támogatáshoz. Ez nem maradhat így!

– A Jobbik szerint Magyarországnak önként csatlakoznia
kell az Európai Ügyészséghez, hogy a közelmúlt pályázati
visszaélései feltárhatóak, a pénzcsapok megcsapolói
elszámoltathatóak legyenek. Ne veszítsünk pénzeket,
uniós támogatásokat a bevezetés előtt álló, hazánkat is
érintő jogállamisági mechanizmus miatt!
– Térségünk sikere az Európai Unió érdeke is. Mi nem
alamizsnát kérünk, hanem lehetőséget. A lehetőség mellé
pedig felelősséget is: a támogatásokat szabálytalanul
felhasználó magyar vezetők teljes vagyonukkal feleljenek
tetteikért, de feleljenek azok a nyugati politikusok is, akik
félrenéznek, amikor szabálytalanságot tapasztalnak!

Európai Választási Program

Az európai életszínvonal megteremtése közös felelősségünk: az Európai Unióé, aki pénzt ad, és Magyarországé,
aki elkölti. A Jobbik célja, hogy Magyarország végre
felnőtt ország legyen, tehetségeit támogassa, tolvajait
pedig adja ki. Ezért hatásosabb uniós ellenőrző mechanizmusokat szeretnénk, és támogatjuk csatlakozásunkat
az Európai Ügyészséghez.

TUDTA-E ÖN?
Annak ára, hogy a magyar kormány barátai megcsapolhassák a
forrásokat, a pénzek visszajuttatása és a nyugati vállalatok
támogatása: Günther Oettinger, az Európai Bizottság biztosa ezt
nem is titkolta, amikor rámutatott:
„Nem szabad arra használni a költségvetést, hogy azon
keresztül szabjunk ki politikai büntetéseket. Minden eurónak,
amit az EU Lengyelországnak ad, nagy része Németországba
jön vissza. A lengyelek arra használják ezt a pénzt, hogy a
német építőiparnak adnak belőle megrendeléseket, német
gépeket és német teherautókat vásárolnak. Gazdasági szempontból Németország nem nettó befizető, hanem nettó
kedvezményezett.”
A nekünk járó pénzeket így nem a valódi felzárkóztatásra,
hanem alárendeltségünk bebetonozására használják fel,
miközben mi évente több mint 350 milliárd forintot fizetünk be.

21

22 Európai Választási Program

SZABADON
EURÓPÁBAN ÉS A
KÁRPÁT-MEDENCÉBEN
ÁLLAMI FAKE NEWS HELYETT VALÓDI MÉDIÁT!

Európai Választási Program

Ma Magyarországon az álhírgyártás már az állam
működésének része. A közmédia teljes kontroll alá került,
az ellenzéki hangokat pedig megfélemlítéssel és „piaci
módszerekkel” hallgattatják el. Noha elvileg egy demokratikus országban élünk, a hiteles tájékoztatáshoz való jogaink
nap mint nap sérülnek. Mindez annak ellenére történik, hogy
az Európai Unió alapelveiből levezethető a szabad és
kiegyensúlyozott tájékoztatáshoz való hozzáférés joga.

– A Jobbik szerint itt az ideje, hogy az EU végre az európai
emberek valós problémáit vizsgálja, ha a szabadságjogokról
beszél: ilyen a médiaszabadság helyzete.
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TUDTA-E ÖN?
Sajnos nem példátlan, hogy egy demokratikus keretek között
működő társadalomban egy politikus vagy egy párt ragadja
magához a hatalmat. Magyarországon 1945 után a Rákosi
Mátyás által vezetett kommunisták lépésről lépésre számolták
fel a szabadságjogokat, üldözték el vagy börtönözték be az
ellenzéki politikusokat, közéleti szereplőket, majd mindenkit,
aki bármilyen módon nemtetszésének adott hangot.
Megszüntették a szabad médiát, és mindent az állampárt
totális kontrollja alá rendeltek.

– A szabad és független médiához való hozzáférés alapvető
emberi jog: javasoljuk az európai alapszerződések és egyéb
jogszabályok módosítását annak érdekében, hogy minden
politikai erő a választásokon elért eredménye alapján
legyen jogosult szerepelni a közmédiában. Ne történhessen
meg, hogy egy kormánypárt kisajátítja az állami médiát, ahogy
az sem, hogy a határon túli magyarok pártjai nem férnek hozzá
a megfelelő mértékű anyanyelvi megjelenéshez a környező
államok közmédiájában!
A 20. századi szabadságjogok eszméi alapján létrejött uniós jog egyelőre tehetetlen a 21. századi tekintélyuralmi rezsimekkel
szemben. Mi ezt szeretnénk orvosolni: a hiteles tájékoztatás legyen minden európai elidegeníthetetlen joga!
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EURÓPAI NORMÁKAT, AUTONÓMIÁT A HATÁRON TÚLI
MAGYARSÁGNAK!
Míg Nyugat-Európában ma már
évtizedek óta gyakorlat az őshonos
nemzeti kisebbségek jogainak tiszteletben tartása és az autonómiák rendszere, a Kárpát-medencei magyarság
számára ez ma is csak álom.
Míg a szomszédos államok kormányai
nyíltan dolgoznak a magyarság
asszimilációján, a magyar kormány
csak hatalomtechnikai eszközként
tekint az ottani magyarokra, miközben a fejük fölött összekacsint az
őket elnyomó hatalommal.
A Jobbik az egy tömbben élő magyarság esetében Dél-Tirol
és más nyugat-európai autonóm területek mintájára a
területi, a szórvány számára pedig a kulturális
autonómia megteremtését támogatja.

Célunk a Nemzeti Kisebbségvédelmi Kezdeményezés (Minority
SafePack) továbbfejlesztésével ajánlás megfogalmazása egy
Európai Kisebbségi Minimumról, valamint szeretnénk létrehozni
a nemzeti kisebbségi jogok átfogó, minden tagállam
ellenőrzésére kiterjedő európai monitoring rendszerét.

Európai Választási Program
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A szerződéseket be kell tartani: a szomszédos államok
számos alkalommal vállalták, hogy kollektív jogokat
biztosítanak az ott élő magyaroknak, ám ígéreteiket
nem teljesítették. Ennek véget kell vetni! Közös európai
felelősségünk, hogy a kisebbségvédelmi előírásokat és
a csatlakozáskor önként vállalt kötelezettségeiket
maradéktalanul betartassuk a szomszédos magyarlakta
államokkal! Szerbia uniós integrációját csak akkor
támogathatjuk, ha a délvidéki magyarság számára
garantálják az önrendelkezést; Ukrajnával pedig meg
kell értetni, hogy Nyugat felé a magyarság jogainak
tiszteletben tartásán át vezet az út.

A Fidesz szemet huny afölött, hogy a szomszédos
országok a magyarság alapvető jogait sem biztosítják, ha
cserébe korrupt rendszerét és politikai befolyását
exportálhatja a magyarországi adófizetők pénzén.
Mi azt akarjuk, hogy a szomszédos országok tartsák be az
európai normákat, vagyis maguk tartsák fenn a külhoni
magyarság intézményeit, és támogassák az ott élő
magyarok identitásának megőrzését. Székelyföldről és
Kárpátaljáról ne Budapesten döntsenek, hanem Székelyföldön és Kárpátalján!

TUDTA-E ÖN?
Dél-Tirolt az I. világháború után csatolták Ausztriától
Olaszországhoz. Az olasz kormányok sokáig semmibe
vették az itt élő németség jogait, akiknek az autonómiaküzdelmét Ausztria évtizedekig támogatta. Végül 1971-ben
aláírták az Autonómia Statútumot. Ma Dél-Tirol
Olaszország egyik leggazdagabb tartománya, melynek az
olasz mellett a német is hivatalos nyelve, és belső ügyeiben
teljes önkormányzattal bír.
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KÖRNYEZETÜNK
VÉDELME:
EGY GLOBÁLIS KIHÍVÁS
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„Tiszta udvar, rendes ház” – tartja a régi mondás.
Az iparosodás és a növekvő környezeti szennyezés
korában azonban már aligha elég csak a saját portánk előtt
söprögetni. A környezeti katasztrófák, az éghajlatváltozás
és az elsivatagosodás országhatárokon és kontinenseken
átnyúló problémák és veszélyforrások. A fejlődő országok
szegénysége és a migráció ma már nem értelmezhető
a – negatív – természeti változások ismerete nélkül.
Ha nem teszünk bolygónk védelméért, a következő
évszázadban emberek százmilliói veszíthetik el lakóhelyüket, és ez világméretű népvándorláshoz vezethet.
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Segíteni kell az embereket abban, hogy korszerűbb,
környezetbarátabb energiaforrásokhoz jussanak. Ugyanakkor
meg kell védenünk a magyar termőföldeket, melyek nemcsak
hazánk egyik legfontosabb erőforrását, de egyúttal nemzeti
létünk alapját is jelentik! Fel kell lépnünk legfőbb nemzeti
vagyonunk, földjeink idegen kézre játszása, de a kormány
baráti köreiből kikerülő földesurak rendszere ellen is.

– A Jobbik szerint a környezetvédelem ma már nem kezelhető
mindössze nemzeti hatáskörben: ezt mutatják a szomszédos
országokkal folytatott környezetvédelmi vitáink is folyóink
szennyezése vagy éppen elterelése miatt.
– A globális kihívás egységes európai stratégiát és választ
igényel. Közös uniós szabályokra, követelményekre, mérő-,
elemző-, vizsgáló- és riasztórendszerekre van szükség.

A 21. századi környezetvédelem nem képzelhető el tudományos innováció és széles körű nemzetközi összefogás nélkül.
Európának pedig mindennek a motorjává kell válnia.
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TUDTA-E ÖN?
Ma már számos korszerű módszer áll
rendelkezésre ahhoz, hogy környezetbarát
energiához jussunk. Mindez nemcsak az olyan,
már hazánkban is jól ismert területeket jelenti,
mint az épületek korszerűsítése vagy a kisebb
energiaigényű háztartási gépek beszerzése,
de a közösségienergia-kezdeményezések is.
Közösségi energia alatt azt értjük, amikor egy
kisebb közösség tulajdonosává válik annak a
(többnyire megújuló energiát használó)
termelőeszköznek, mely szükségleteit fedezi,
olcsóbbá téve a mindennapi életét.

Európai Választási Program
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UTÓSZÓ
A II. világháború pusztítása után néhány európai politikus elborzadva a mögöttük álló évek
öldöklésén azért szövetkezett, hogy Európát a béke, a biztonság és a jólét földjévé tegye.
Olyan közösséggé, mely egyszerre tiszteli nemzetei történelmi értékeit és ápolja közös
kulturális hagyományait. Gondolkodásukat mélyen áthatotta a keresztény értékek iránti
tisztelet, ezért egy igazságos, szolidáris és szabadságszerető kontinens építése mellett
kötelezték el magukat, amely kiszámítható mindennapokat és biztos megélhetést tud
nyújtani polgárainak.
Nekünk erre az útra kell visszatérnünk. Nem szabad, hogy újra megengedjük, Európa
nemzetei egymás ellen forduljanak, és a vitákból harc sarjadjon! Nem engedhetjük meg
Európa tönkretételét! A zűrzavaros évek helyett válasszuk a kiszámítható mindennapokat!
Építsünk egy biztonságos Európát és egy szabad Magyarországot!

Elérhetőségek:
Jobbik Magyarországért Mozgalom
1113 Budapest, Villányi út 20/B.
epvalasztas2019@jobbik.hu
www.jobbik.hu
www.facebook.com/JobbikMagyarorszagertMozgalom/

