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Nem rabolhatják el a magyar földet!
Az emberi élet mellett a magyar termőföld a legnagyobb kincsünk: pótolhatatlan, amit óvni, védeni kell!
A Magyar Szocialista Párt törekvése, hogy minél többen juthassanak jövedelemhez a föld hasznosításával.
Ugyanakkor az is az álláspontunk, hogy a termőföld hasznosítása nem merül ki a konkrét agrártevékenység
végzéséből, mivel a gazdálkodóknak a jelenleginél sokkal nagyobb felelősséget kell vállalniuk a vidéki
foglalkoztatás bővítésében is.
A Magyar Szocialista Pártnak ezért küzdenie kell minden olyan törekvés ellen, amely a földhasználatot
kevesek kiváltságává teszi. Az állam nem hagyhatja magára azokat a térségeket, ahol esélytelen a piaci alapú
megélhetés! Ehhez aktív eszközként szükség van a közösségi földvagyonra. A földet birtokló közösség pedig az
állam vagy az önkormányzat lehet.
A Fidesz-kormány legnagyobb hazugsága, hogy a földet a magánosítás védheti meg a külföldiektől. Az
igazság az, hogy ha valamit közösségi tulajdonban tartunk, akkor azt se magyar, se külföldi spekuláns nem
szerezheti meg. A Fidesz-kormány által kiírt állami földpályázatok, a földtörvény átalakítása, a piaci
folyamatokba való durva beavatkozás azt a célt szolgálta, hogy a hatalomhoz közeli személyek gazdagodjanak,
a külföldiek szabadon földhöz juthassanak, a falusi lakosság pedig cselédsorsba süllyedjen. Ezt nem
engedhetjük!
A szabályozás a bérbeadásnál látszólag megköveteli a foglalkoztatást bővítő vállalásokat, de
bebizonyosodott, hogy ez csak álca az előre eldöntött mutyi elrejtése érdekében. A Fidesz-KDNP kormány
törekedett helyi megegyezésre, nem számított nekik, hány munkahely szűnik meg, marad-e állattartás, kertészet,
illetve egyéb kiegészítő munkalehetőség. Az állami földek elkótyavetyélése lehetetlenné teszi a szociális, a
demográfiai, a közösségi foglalkoztatást segítő programokat és a szövetkezést. Jól működő, tisztességes
munkaügyi politikát folytató, közterheket vállaló, versenyképes fizetést biztosító kis-, közép-, illetve nagyobb
vállalkozásokat számol fel, miközben nem ad lehetőséget az igazi kisbirtokosok segítésére.
Most ezt teszi befejezetté a Fidesz-KDNP kormány azzal, hogy a földet azoknak akarja átjátszani, akik
semmit nem tartanak be a vállalásaikból, illetve olyan külső, a Fidesz-kormányhoz közeli pénzembereket juttat
óriási földvagyonhoz, akiket nem a falusi emberek megélhetésének segítése, hanem csak a saját óriási
vagyongyarapodásuk érdekel.
A Magyar Szocialista Párt mindenkit képvisel és mindenkit megvéd, aki a munkájából él, illetve
arra törekszik, hogy a földhasznosítás minél több embernek adjon megélhetést. Kiállunk a saját, illetve a
családjuk megélhetéséért kisbirtokokon dolgozó gazdálkodókért, és minden munkavállalóért és tulajdonosért,
aki a földet társas vállalkozási formában a közösség javára hasznosítja. Küzdünk a vidéki munkahelyek
megőrzéséért és partnernek tekintünk mindenkit, aki a munkahelyek megtartását és bővítését előbbre valónak
tartja, mint a saját vagyonának gyarapítását. Ezzel egy időben harcolunk a látványosan gazdagodó új földesurak
ellen, akik a vidéki embereket éhbérért foglalkoztatják.
Ez vezérli minden cselekedetünket. A baloldali vidékpolitikának a munkahelyek megőrzését, bővítését,
a sokak számára biztos jövedelmet adó földhasznosítást kell segítenie.
A Fidesz-kormány gaztettre készül, de mi mindent megteszünk, hogy ezt megakadályozzuk,
Alkotmánybírósági beadvánnyal, népszavazási kezdeményezéssel, demonstrációval.
MAz MSZP kormányra kerülése után minden állami földet visszaveszünk, ami nem a magyar vidék
felemelkedését, a munkahelyek megtartását, illetve bővítését szolgálja. A gyanús ügyleteknek büntetőfeljelentés
lesz a következménye.
Aki egyetért ezzel, tartson velünk! Ha kitartóak leszünk, győzünk, és megállíthatjuk a XXI. századi
falurombolást!

