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NEMZETEGYESÍTŐ STRATÉGIA
Az ERÉNY a várt nemzetegyesítő ideológia. Minden épeszű és éperkölcsű társadalmi réteg számára kívánatos,
hogy a politikusok a munkájukat hivatásként végezzék, azaz ne a saját, hanem a polgárok javát keressék.
Amíg ez nem teljesül, addig ellopják a közös pénzünket, a közpénzt; elnyomás és önkény lesz. Meg kell
határoznunk azokat a közös nemzeti elveket, amik pártszimpátiától és társadalmi rétegtől függetlenül minden
épeszű és éperkölcsű magyarnak vonzóak lehetnek. Meg kell találnunk a közerkölcsöt. Közerkölcs nélkül nincs
nemzet. Meg kell találnunk a közös nevezőt 2018-ig, amiben magyarként mind egyetértünk. Ebben igyekszik
élen járni a Platón Párt.
A Platón Párt szerint nemzetünk egysége és jogállami túlélése érdekében az alábbiakat kell tennünk a
kormánypárti önkényuralom és egy ellenzéki önkényuralom elkerüléséhez:
1. Tételesen nyilvánossá kell tenni az Állam bevételeit, hogy a nemzet tisztában legyen saját bevételeinek
alakulásával, forrásaival. A nemzet enélkül nem ismeri a jövedelmét.
2. Tételesen nyilvánossá kell tenni az Állam kiadásait, azaz a közpénz felhasználását, hogy a nemzet
ellenőrizhesse, hogy az állami szereplők hatékonyan használják-e fel a közös pénzünket. A nemzet enélkül
nem ismeri a kiadásait.
3. Azonnal meg kell kezdeni az egészségügy reformját a megfelelő szakpolitikai egyeztetések után annak
érdekében, hogy a nemzetről eltávolítsuk a testi béklyót, ami a nemzet feletti önkényes uralkodást segíti.
Beteges embereket könnyű elnyomni.
4. Azonnal meg kell kezdeni az oktatásügy reformját a megfelelő szakpolitikai egyeztetések után annak
érdekében, hogy a nemzetről eltávolítsuk a testi béklyót, ami a nemzet feletti önkényes uralkodást segíti.
Műveletlen embereket könnyű elnyomni.
5. Támogatni kell a magyar családokat abban, hogy a jövő generációja ne erénytelenséget, mohóságot,
mértéktelenséget, kivagyiságot, megfélemlítést, elnyomást hozzon magával, hanem mértékletességet,
igazságosságot, bátorságot és bölcsességet. Azaz erényt. Ilyen családokból erényes politikusok kerülnek
majd ki, akik biztosítják nemzetünk túlélését.
6. A 2018-as választáson az egyéni képviselőkre történő szavazáskor mind a 106 egyéni választókerületben
pártkatonák helyett erényes független képviselőket (Jediket) kell az Országgyűlésbe juttatnunk. Ezzel
visszaállítható a Törvényhozó hatalmi ág függetlensége és a helyi érdekképviselet. Azaz megmenthető a
képviseleti demokrácia. Így törhető le a pártokrácia és a szervezett közpénz-bűnözés. Független
képviselőkkel. Új Széchenyikkel. Lehetsz Te is Jedi!
7. A 2018-as választáson a pártlistára történő szavazáskor soha többé ne szavazzon senki olyan pártra, ami
nem biztosítja a Társadalmi Szerződésben rögzített erénygaranciákat az alapszabályában. Az ilyen
pártok bűpártok, mert felróható módon magukban hordozzák az önkény és a korrupció csíráját
(szándékosan vagy gondatlanul). Csak az erkölcsi igénytelenek szavaznak bűnpártokra, mert nekik
nincsenek erkölcsi elvárásaik a pártjuk iránt. Egy erényes pártnak nincs vesztenivalója az erénygaranciák
alapszabályban történő rögzítésével.
8. Erkölcsi felismerést kell előidéznünk, és végre el kell kerülnünk a cseberből vederbe helyzetet.
9. A társadalmilag érzékeny és megosztó ügyeket az erény és az emberi méltóság alapján zajló társadalmi
érdekegyeztetés során kell nyugvópontra hozni. Valódi képviseleti demokráciában. Jogállamban.
Kelt: Kecskemét, 2017.11.18.
dr. Reketyei Szilvia
Elnök

www.platonpart.hu

facebook.com/platonpart

dr. Vázsonyi Miklós
Alelnök

info@platonpart.hu

+36 20 9 803 704
1/1

