Megszüntetjük a NER-t
A NER részben meghagyja az állampolgárokat abban a tudatban, hogy az állam
müködése demokratikus keretek között, demokratikus döntések alapján történik,
miközben csökkenti a választási lehetöségek számát és kereteket állit fel a megadott
lehetöségektöl eltérö döntési lehetöségek korlátozására.
A Nemzeti Együttműködés Rendszere egy, az elmúlt száz évben minden magyar
rezsimet elsüllyesztő dilemmával küzd. Természetes legitimáció híján már rövidtávon
is az általános jólétet kell növelnie, miközben hatalmi megfontolások miatt
folyamatosan a saját támogatói helyzetbe hozásán dolgozik. Ebből az
egyensúlyozásból korábban mindig a magyar gazdaság további leszakadása és végül a
rezsim bukása lett. A NER ugyanezen az úton jár, és képtelen letérni.
Csak a Fidesz
Az immáron hét éve épülő új rezsim, azaz új politikai-hatalmi berendezkedés, három
fő pilléren nyugszik.
Az első a centrális erőtér, az a választási rendszer, amelyik megannyi sajátos
megoldással biztosítja, hogy akár a felnőtt népesség 20-25 százalékának
támogatásával is meglegyen a fideszes parlamenti többség.
A második a korábbi hatalomgyakorlási korlátok – az Alkotmánybíróság, az
államigazgatás bevett gyakorlatai, az önkormányzatok önálló döntési kompetenciái,
továbbá a releváns információk és folyamatok nyilvánossága – jelentős visszanyesése,
aminek gyakorlatilag csak a bíróságok tudtak legalább részben ellenállni.
A harmadik a honi tulajdonviszonyok alapvető átalakítása. 2010 óta meredeken
emelkedik az állami tulajdon és koncessziók, illetve a tulajdonjog állam általi
korlátozásának jelentősége, miközben a magántulajdon védelme visszatérően sérül,
sőt, bizonyos tulajdonosok esetében nyílt állami vagy „félállami" attakról
beszélhetünk. (TV, rádió, média)
Miközben a „mieink” helyzetbe hozását az elmúlt száz év valamennyi honi rezsimje
megvalósította, ezt egyik sem tudta fenntartható módon kombinálni az életszínvonal
folyamatos emelésével. Amint pedig az életszínvonallal kapcsolatos ígéretek

tarthatatlansága az emberek széles köre számára is nyilvánvalóvá vált, nagyon
gyorsan el is jött az összeomlás.
E rezsimek egész egyszerűen csak úgy maradhattak életben, ha folyamatosan pénzt
szórtak az emberek közé. Mindig akkor és amennyit ami éppen kellett a
csendesitéshez.
A magyar GDP nagyságrendileg 30.000 milliárd forint, az EU támogatásokból egy jó
évben lehívható összeg pedig 1500-2000 milliárd forint, mégis egyre nagyobb az alsó
réteg szegénysége, és a közép réteg hitegetése. A saját ipar stagnál vagy visszaszorul,
ugyanakkor a helyzetbe hozott Orbán-hü elitek bökezüen vannak jutalmazva.

Hogy mindebből lesz-e földindulás a 2018-as választásokon, az csak Önökön múlik
kedves Választópolgárok.

Lehet tiltakozni, lehet szervezkedni, lehet másokat meggyözni vagy támogatni és
végsö soron lehet másra szavazni. Ha elegen teszik és gondolják ezt, akkor másképp
fognak menni a dolgok. Ha nem, akkor ez marad. Nem azért mert diktatura van,
hanem azért mert ez tetszik, ez jó, ez elég nekünk…(Török Gábor politológus)

