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Európainak maradni
Európa a jogállamiság és a demokrácia
bölcsője. Ezek sírjává is válhat néhány erénytelen
politikusbűnöző örömére. Rajtunk múlik.
Hitler ámokfutása után az Európai Unió hat
alapértékre épült. Egy újabb önkényuralom
megakadályozása és egy békés Európa
megteremtése érdekében. E hat alapérték
feltétlen betartását minden tagállam vállalta:
1) Emberi méltóság;
2) Szabadság;
3) Demokrácia;
4) Egyenlőség;
5) Jogállamiság;
6) Emberi és kisebbségi jogok.
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Európainak lenni
e hat alapérték
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Jogainkat nem feladni
A korábbi alkotmányos rend elleni szervezkedés
eredményeként 2012-ben a Fidesz-KDNP aljas
indítékkal és nyereségvágyból az Alaptörvényben az
európai értékek ellen vétett. Politikai önkény van:
●

●

Az Alaptörvény 8. cikk (3) a) pontjában
megszüntették a demokráciát. Demokrácia
kizárólag ott van, ahol népuralom van. Népuralom
kizárólag ott lehet, ahol egy szűk csoport nem
módosíthatja az alkotmányt a nép beleegyezése
nélkül, a nép viszont módosíthatja az alkotmányt
annak érdekében, hogy korlátokat szabjon a
választott képviselők hatalomgyakorlásának. Ez a
demokrácia szükséges feltétele.
Az Alaptörvény 1. cikk (2) e) pontjában
megszüntették a jogállamot. Jogállam csak ott
van, ahol a hatalmi ágak függetlenek. Hazánkban
minden hatalmi ágra rátelepedett a maffiakormány.
Nem érvényesül a fékek és ellensúlyok rendszere,
ami a polgárokat védené az önkénytől.
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Ha ma feladsz két
európai alapértéket,
akkor holnap a maradék négyből
melyikről fogsz lemondani nekik?
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Az önkény bűncselekmény
Mi az önkény? A hat EUs alapérték
valamelyikének megsértése. Például a
demokrácia vagy a jogállamiság kiiktatása.
Az önkény kirívóan veszélyes a társadalomra.
Minden tett, ami veszélyes a társadalomra,
bűncselekmény kell, hogy legyen.
Célunk, hogy az EU-ban emberiesség elleni
bűncselekménynek minősüljön, ha egy politikai
vezetés megsérti az Európai alapértékeket.
Amíg nincs demokratikus jogállam, amíg a
magyar nép nem népszavazhat az alkotmányról,
amíg a hatalmi ágak nem függetlenek, addig
nincs értelme más témákról vitatkozni.
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A demokráciának és
a jogállamiságnak
csak akkor van jövője,
ha a megsértésüket
bűncselekménynek
minősítjük.
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Így képviselünk az EU-ban
1) Elérjük, hogy a lisszaboni szerződés alapján, a tagállamok feletti
büntetőjogi jogalkotás keretében az EU az önkényt bűncselekménynek
minősítse.
2) Elérjük, hogy kötelező legyen minden tagállamnak az Európai
Ügyészség tagállamok felett átívelő fennhatóságának elismerése.
3) Elérjük, hogy mindaddig, amíg egy tagállam sérti a hat EUs alapérték
valamelyikét, ne részesüljön EUs támogatásban.
4) Elérjük, hogy az EUs támogatásokat ne a tagállami kormányok, hanem
független szakmai szervezetek átlátható rendszerben ítéljék oda szigorú
összeférhetetlenségi szabályokkal (pl. párthoz köthető családok ne
indulhassanak pályázaton).
5) Elérjük, hogy az EUs támogatások jelentős része díjkitűzés (challenge,
XPrize) alapú utófinanszírozási modellben valósuljon meg a valódi
innovációk ösztönzésére.
6) Elérjük, hogy ne működhessenek bűnpártok, azaz olyan pártok, amik
nem vállalják az erénygaranciákat a létesítő okiratukban. Az ilyen pártok
ugyanis felróható módon hordozzák az önkény és a korrupció
kockázatát, ezért veszélyesek a társadalomra.
7) Megvalósítjuk a Rawls féle társadalmi igazságosságot hazánk
szuverenitásával, nemzetállamként, önrendelkezéssel. Ebből nőhet ki
az egyének és családok boldogulása, felemelkedése.
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A problémákat a
gyökerüknél kell
kezelni.
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Tegyél az ügyért!
Az EP választás legnemesebb ügye a demokrácia és a
jogállamiság megmentése. Az európai civilizáció
megmentése. Az önkényre törő erénytelenektől. A
populistáktól. Innen nőhet ki az egyének és családok
szabadsága és boldogulása. Az erénytelenek politikától
való távoltartása létszükségletünkké vált.
Az önkény rossz és veszélyes. Nyeretlen, erénytelen,
érdemtelen rongyemberek és rongycsaládok tartatják ki
magukat a közpénzből. Ez társadalmi tehertétel.
Mindannyiunk hátán. Ledobva ezt a terhes szennyet, a
társadalom fellélegezhet. A Rawls féle társadalmi
igazságosság megvalósításával minden magyar a
saját bőrén érezheti majd, hogy egy erényes
demokratikus jogállam sokkal jobb, mint egy populista
politikai maffia. A magyar nemzet legyen erényes!
Ha érted miről beszélünk, segíts! Jelentkezz még ma!
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20.000 ajánló aláírást
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az induláshoz. Segíts!

