VÁLASZTÁSI PROGRAM SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ

A politika újra az emberekről, az emberek mindennapi problémáiról, a közös ügyek
intézéséről kell, hogy szóljon. Vissza kell adni az embereknek a hitet abban, hogy igenis
bele tudnak szólni az őket érintő, az életükről szóló döntésekbe és tudják alakítani azt. A
politika feladata az, hogy elhárítsa azokat az akadályokat, amelyek korlátozzák az embereket abban, hogy sorsukról maguk dönthessenek. Ilyen akadály az önbizalomhiány, a
szegénység, a kiszolgáltatottság.
Az ökopolitika emberképe az önmagáért, a közösségéért, a jövő generációkért felelősséget
vállaló ember, társadalomképe az egymással együttműködő és szolidaritást vállaló
emberekből álló kisközösségek társadalma. Hisszük, hogy csak az a társadalom lehet erős,
amelyet erős közösségek alkotnak. A társadalom szövetét ezért újra kell szőni, meg kell
erősíteni az önrendelkező kisközösségeket. Önbizalmat kell adni a helyi közösségeknek, a
reményüket vesztett embereknek.

GAZDASÁG
Az elmúlt 27 év a politika számára nem az emberekről, hanem a gazdaságról szólt. A
gazdasági növekedés az egymást követő kormányok számára mint valami öncél jelent meg,
nem mint a társadalmi jólét megteremtésének az eszköze. Kormányok hosszú sora helyezte
mindenek elé a gazdaság és a gazdasági szereplők érdekeit, nem törődve azzal az árral, amit
ezért a társadalom fizetett: a növekvő szegénységgel, kevesek gazdagodásával és sokak
lecsúszásával, a társadalom kettészakadásával.
Mi ezeknek az időknek szeretnénk véget vetni. Számunkra alap, hogy a gazdaság van a
társadalomért, és nem fordítva. Alap, hogy a profit sohasem előzheti az embert és a
környezetet. A gazdasági növekedés annyit ér, amennyit abból az emberek a saját bőrükön
érzékelnek. Akkor beszélhetünk a társadalom számára is hasznos gazdasági fejlődésről, ha az
az emberek széles rétegei számára hoz érezhető javulást: tartós béremelkedést, csökkenő
szegénységet, javuló életminőséget, mindenki számára egyenlően hozzáférhető minőségi
oktatást és egészségügyet. A mi értékmérőnk a magyar emberek jól-léte: nem egyszerűen az
anyagi jólét, hanem a jobb életminőség.
A gazdaságot mi eszköznek tekintjük, ami úgy teremt jólétet az emberek számára, hogy
közben figyelembe veszi a természeti korlátokat és takarékosan bánik az erőforrásokkal.
Gazdaságpolitikánk középpontjában a fenntartható jól-lét áll. Három fő területen tartjuk
fontosnak az előrelépést. 1.Az első a bérválság felszámolása a tőke és az környezethasználat
nagyobb megadóztatásával. 2.A magyar kis-és középvállalkozások helyzetbe hozása a multik
erőfölényének letörésével. 3. A gazdaság átállítása a 21. századra, nyitás a jövő iparágai, a
magasabb hozzáadott értéket termelő gazdaság felé.
A bérválság felszámolásával kezdjük. Kevés igazságtalanabb dolog van annál, mint amikor
az ország javait egy kormány úgy osztja el, hogy a gazdagok gazdagabbak, a szegények még
szegényebbek lesznek. Pedig Magyarországon ez történik. Munkavállalók milliói hiába
dolgoznak tisztességesen, fizetésük nem elég arra, hogy kiszámítható körülményeket
biztosítsanak családjuknak. Eközben olyanoknak csökkennek a terhei, akik erre nem
szorulnak rá.

Ezért az első és legfontosabb a társadalmi szintű béremelés, aminek fő eszköze az
adórendszer átalakítása. Progresszív személyijövedelemadó-csökkentéssel, a minimálbér
adómentessé tételével az emberek 90 százalékánál hagyunk több pénzt. Minden 1 millió forint
alatt kereső dolgozó több pénzt fog hazavinni: a minimálbért keresők szintjén nettó 26 ezerrel
nő a bér, az átlagbért keresők szintjén 36 ezer forinttal. Az adórendszer átalakításával a kis-és
középvállalkozások további terhelése nélkül tesszük lehetővé a bérek emelkedését.
Visszaadjuk a munka becsületét, ami nemcsak azt jelenti, hogy a tisztességes munkából majd
meg is lehet élni, hanem hogy csak tisztességes munkával lehet boldogulni. Alkalmazottként
vagy vállalkozóként nem a politikai kapcsolatok révén lehet majd előrejutni, hanem valódi
munkával, teljesítménnyel, kezdeményezőkészséggel. El fogjuk zárni a költségvetési
pénzcsapokat, és kérlelhetetlenül fel fogunk lépni az off-shore- ozással szemben,
Adóparadicsomban bejegyzett céghez nem kerülhet közpénz.
Stratégiai partnerünk nem a nagytőke, hanem a hazai kis-és középvállalkozások lesznek.
Nemcsak hirdetni, de gyakorolni fogjuk a patrióta gazdaságpolitikát. A hazai kis- és közepes
vállalkozások számára tartósan kedvező viszonyokat teremtünk. Ezek a vállalkozások,
amelyek már ma is az emberek 70-80 százalékát foglalkoztatják, jelenthetik egy
fenntarthatóbb, lokalizáltabb, helyi erőforrásaira támaszkodó gazdaság alapját. Ma a kormány
minden döntésénél figyelmen kívül hagyja azt, hogy az milyen hatással lesz a hazai kis-és
középvállalkozásokra. Úgy emel béreket, úgy alakítja a támogatáspolitikát, úgy írja ki a
közbeszerzéseket, úgy alakítja át a szakképzést, hogy nincs tekintettel a kis cégek érdekeire.
Mi ennek véget vetünk, mi minden döntésnél azt fogjuk vizsgálni, hogy tudnánk kedvező
helyzetbe hozni a kis-és középvállalkozásokat. Csökkentjük a multik versenyelőnyét,
visszaállítjuk a társasági adó felső kulcsát, az alsó kedvezményes sáv csak a
kisvállalkozásokra fog vonatkozni. Több kis összegű támogatási formával segítjük a kis cégek
szerves növekedését a kényszernövekedés csapdáját jelentő nagy összegű támogatásokkal
szemben. A KKV-knak kedvezünk a piacaik növelésével is: kinyitjuk számukra a
közbeszerzéseket és a hazai piacokat. Elérjük, hogy az állami és önkormányzati intézmények
ellátásában előnyt élvezzenek a helyi és hazai termelők vagy szolgáltatók. Jobban fizetett és
szakképzett dolgozókkal segítjük őket: egyrészt a már említett, többletterhet nem jelentő
béremeléssel és a szakképzés KKV-k számára kedvező átalakításával.
Harmadik fő célunk a gazdaság átállítása a 21. századra, a zöld fordulat a gazdaságban.
Az okos gazdaság a humán tőkére és a természeti erőforrások fenntartható használatára épül.
A kormány által egyoldalúan támogatott autóiparral szemben mi húzóágazattá tesszük az
energiahatékonyságot, a megújuló energia termelését, ezek háttériparait és a kutatásfejlesztést, valamint a hulladékgazdálkodást. Gyakorlatilag megszüntetjük a hulladék
fogalmát: létrehozzuk a körkörös gazdaságot, ahol minden hulladék, minden melléktermék
visszakerül a gazdaság vérkeringésébe. A nagyobb hozzáadott értéket biztosító tudásintenzív,
innovatív termelés irányába mozdulunk el. Emellett a helyi erőforrások fenntartható
használatára épülő munkaintenzív termelési formákat is erősítjük. Az ökológiai szemléletű
mezőgazdaság valamint az arra épülő feldolgozóipar képezik majd vidékfejlesztési stratégiánk
alapját.

TÁRSADALOM
A rendszerváltó Magyarország nem a mostanihoz hasonló, sokkolóan igazságtalan és
szélsőségesen megosztott társadalom létrejöttére adta voksát. Az elmúlt 27 év, de különösen
az Orbán-kormány hét éve a társadalmi egyenlőtlenségek elszabadulásáról szólt. Az elmúlt
években a gazdagok gazdagabbak, a szegények szegényebbek lettek. A jövedelmi és vagyoni
különbségek hatalmasra nőttek, a társadalmi olló szétnyílt. Kevesek gazdagodtak sokak
kárára. A tömeges elszegényedés, az emberi tőke leépülése nemcsak emberi tragédiákat, de
az országnak is tartós leszakadást okozott.
A kormány kitartó munkájának eredményeképpen mára oda jutottunk, hogy gyakorlatilag
csak a társadalom felső 10 százaléka mondhatja el magáról, hogy anyagi biztonságban él és
normális életet tud biztosítani a családjának. Az LMP-től mi sem áll távolabb, mint egy ilyen
egyenlőtlen, szétszakadó, igazságtalan társadalom, ahol az emberek életesélyeit 100%-ban az
határozza meg, hogy hova születtek.
A mi társadalompolitikánk célja ezért, hogy egyszer s mindenkorra megszűnjön ez a
meghatározottság. A születéskori életesélyeket ne a származás, ne a családi háttér, ne az
anyagi helyzet, hanem az ember képességei, tehetsége, törekvései határozzák meg. Az
államnak ez az elsőrendű feladata: megadni minden lehetőséget az embereknek arra, hogy a
lehető legtöbbet hozzák ki magukból.
Az LMP víziója egy olyan igazságos társadalom, ahol a felemelkedés útja mindenki előtt
nyitva áll, és aki hátrányos helyzetbe került, jogot formálhat az állam intézményes
támogatására. Ezért mindenki számára hozzáférhető, kiváló minőségű oktatást, egészségügyet teremtünk és egy olyan szociális rendszert, ami képessé teszi az embereket arra, hogy
önállóan tudjanak boldogulni. Ehhez új társadalmi szereződésre van szükség: az állam és
polgárai, a gazdagok és szegények, fiatalok és idősek, nők és férfiak között.

OKTATÁS
Az emberek és az ország boldogulásához elsősorban jó oktatásra van szükség, a jövőnk múlik
ezen. Az oktatás állapota ma pontosan tükrözi azt az elhibázott kormányzati elképzelést, hogy
Magyarországnak nem képzett, tanult emberekre, hanem olcsó munkaerőre van szüksége, aki
minimálbéren robotol a gyárakban. A központosított, kézivezérelt, uniformizált
iskolarendszer, az áramvonalasított tananyag mind azt célozza, hogy ne szabadon, önállóan,
felelősen gondolkodni tudó fiatalokat képezzünk, hanem fegyelmezett alattvalókat.
Mi mindezen változtatnánk. Alapvető nemzeti érdeknek tekintjük és ezért a legfontosabb
nemzetstratégiai ágazatként kezeljük az oktatást. Orbán Viktor kishitűségével szemben mi
valóban hisszük, hogy a magyar emberekben sokkal több lehetőség van annál, mint hogy
gyártósorok mellett, minimálbéren éljék le és dolgozzák végig az életüket. Az ország akkor
tud kitörni a szegénység ördögi köréből, ha masszívan befektetünk az oktatásba. Ezért átfogó
reformra, decentralizációra, demokratikusabb nevelési elvekre és mindenekelőtt az oktatás
céljainak újragondolására van szükség. Korszerű, szabad és esélyteremtő oktatási rendszerre.

Mi kell a jó minőségű oktatáshoz? Először is vonzóvá kell tenni a tanári pályát. Ehhez
színvonalas, korszerű pedagógusképzés, magas pedagógusbérek kellenek és hagyni kell a
tanárokat, hogy a munkájukat végezzék, normális munkaterhelés mellett. Azonnali béremelést
adunk a kezdő pedagógusoknak. A most nettó 120-130 ezer forintos pályakezdő bért
háromszorosára emeljük, nettó 300 ezer forint fölé. A teljes pedagógus bértömeget
megduplázzuk és egy új pedagógus életpályamodellt dolgozunk ki az érintettek bevonásával.
A többletteljesítményért, a többletterhelésért differenciált bérezés fog járni. A tanárokat
megszabadítjuk a felesleges adminisztráció és önadminisztráció terheitől. A jelenlegi 22 óra
feletti, nem ritkán 26 órás heti óraszámot 20 órában maximéljuk. A pedagógusok munkáját
széles szakembergárda fogja segíteni: szociálpedagógusok, iskolapszichológusok, pedagógiai
asszisztensek segítenek majd abban, hogy a pedagógusok a tanításra koncentrálhassanak.
Mi kell a szabad oktatáshoz? Az első lépéseink között lesz a decentralizáció: megszüntetjük
az értelmetlen és káros központosítást az iskolafenntartásban. Az iskolák fenntartásának
jogát visszaadjuk azoknak a településeknek, akik ezt tudják és akarják vállalni. Ha nem tudják,
akkor a járásokhoz kerül a fenntartói jog. Az iskolaigazgatók kiválasztásában vétójogot adunk
a tantestületnek, az igazgatóknak pedig visszaadjuk munkáltatói és gazdálkodási jogaikat.
Visszaadjuk az oktató-nevelő munka szabadságát. Egy gyorsan változó világban az iskola
elsősorban tanulni tanítson, az önálló tájékozódáshoz, problémamegoldáshoz és
kooperációhoz szükséges ismeretekre helyezze a hangsúlyt. Ezért olyan új Nemzeti
Alaptantervet dolgozunk ki az érintettekkel, amelyben a tananyagtartalomról a hangsúly a
pedagógiai célokra, kompetenciákra helyeződik. Kötelező kerettantervek helyett választható
mintatantervek és oktatási programcsomagok lesznek. Megszüntetjük az állami tankönyvmonopóliumot is, szélesebb tankönyvválasztási lehetőséget biztosítunk az iskolák számára.
Mi kell az esélyteremtő oktatáshoz? Ma a magyar oktatási rendszer szélsőségesen
egyenlőtlen, ahelyett, hogy gyengítené, tovább erősíti az otthonról hozott hátrányokat. Mi
nem hiszünk az egyenmegoldásokban gondolkodó közoktatásban. Ahhoz, hogy mindenki
egyenlő esélyeket kapjon, oda kell célzottan a legtöbb forrást csoportosítni, ahol arra a
legnagyobb szükség van. Ezért fontos a korai fejlesztés megerősítése a hátrányos helyzetű
térségekben: a gyerekházak modelljét továbbfejlesztjük, emeljük a számukat és a
finanszírozásukat. Növeljük a fejlesztő pedagógusok számát, külön figyelmet fordítunk a
beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő diákokra. Megerősítjük a hátrányos
helyzetű tanulók felzárkóztatásában kiemelkedő eredményeket elérő tanodai rendszert,
bevezetjük a tanodák normatív finanszírozását. Felmérést készítünk az iskolai szegregációról,
és célzott tervet dolgozunk ki rá. Többletjuttatást kapnak azok a pedagógusok, akik hátrányos
helyzetű tanulókat oktató intézményben tanítanak és segítő szakemberekkel támogatjuk a
munkájukat. Angliai mintára bevezetünk egy pályakezdő ösztöndíjprogramot: a friss diplomás
2 évig taníthatna szolgálati lakást és kiemelt juttatás ellenében egy hátrányos helyzetű
településen.
A szakképzés átalakításában a legfontosabb az általános képzés és az alapkészségek
erősítése. A cél az, hogy a folyamatos tanulásra és a tudás megújítására, az új ismeretek
alkalmazására képes fiatalokat bocsásson ki a szakképzési rendszer. A duális képzést
megtartjuk, de a feltételeket is biztosítjuk hozzá. A kis-és középvállalkozásokat támogatjuk
abban, hogy gyakorlati képzőhelyeket, tanműhelyeket tudjanak létrehozni. Átjárható,
rugalmas rendszert hozunk létre a szakképzésben, hogy legyen átjárás a felsőoktatás felé.

A felsőoktatásban is a minőséget, az egyetemi autonómiát és a társadalmi mobilitást tartjuk a
fő célnak. Visszapótoljuk a felsőoktatásból kivont forrásokat, megemeljük az oktatásban
dolgozók bérét. Visszaállítjuk az egyetemek autonómiáját. Átalakítjuk a kancellári és
konzisztórium-rendszert. Azonnali intézkedés lesz a konzisztórium összes gazdasági
kérdésben való vétójogának megszüntetése. Hosszú távon egy olyan kormányzati-intézményi
együttműködési modellt alakítunk ki, amely visszaadja az intézmények autonómiáját. A
központilag meghatározott keretszámok rendszerét megszüntetjük, az állami fenntartó
intézményenként köt majd szerződést, ami figyelembe veszi az egyetem vagy főiskola
tényleges kapacitásait és a hallgatói érdeklődést. Szélesre tárjuk az egyetemek kapuit, az
egyetemi végzettség nem az elit kiváltsága lesz. A második és harmadik diplomára is
kiterjesztjük az ingyenességet. Lehetővé tesszük az egyetemi felvételit: mivel a
középiskolából hozott pontszámok nem adnak reális képet a jelentkezők képességeiről,
lehetővé tesszük, hogy az egyetem a felvételi eljárás során maga ellenőrizze ezt. Ugyanakkor,
az egyenlő esélyek érdekében ingyenes felsőoktatási előkészítő tanfolyamokat indítunk hátrányos helyzetű fiatalok számára. Fiatal egyetemistákat, illetve nyugalmazott
pedagógusokat vonunk be a tanulási nehézségekkel küzdő fiatalok korrepetálásába.
Hogy mindezeket a célokat megvalósíthassuk, minden költségvetési 100 forintból 20-at az
oktatásra fogunk költeni.

EGÉSZSÉGÜGY
A Szél-kormány egyik legelső tennivalója az egészségügyi bérek emelése, valamint az
egészségügyi ellátás és finanszírozás rendszerének teljes megújítása lesz. Az újjászervezett
ellátórendszerben a cél a betegségek megelőzése és korai felismerése lesz, aki pedig
megbetegszik, gyorsan jut magas szintű ellátáshoz az ország egész területén.
Az egészségügy nem csupán egy szakpolitika lesz a sok közül, hanem minden döntésünknél
fontos szempont lesz, hogy az miként segíti a minél hosszabb ideig egészségben töltött életet.
Például nem fogunk támogatni olyan beruházásokat, amelyek az egészségre nézve
kockázatosak. Csökkentjük az egészséges, helyben előállított élelmiszerek áfáját, támogatjuk
a biogazdálkodást, a helyi gazdaságot. A környezeti ártalmak csökkentésére törekszünk
például a dízelautók használatának fokozatos betiltásával, levegőtisztasági intézkedésekkel is.
Mentálhigiénés szakembereket alkalmazunk az oktatásban és egészségügyben nagy számban, a mentális betegségek kezelésére. Létrehozzuk az egészség-ombudsman intézményét.
Az ellátórendszert és finanszírozási rendszert egy az egyben átalakítjuk. A lakosság-közeli
ellátásé lesz a főszerep, ezért a háziorvosi praxisokat megerősítjük és több népegészségügyi
szakembert rendelünk mellé. Országossá tesszük a praxisközösségek rendszerét. A megújuló
alapellátás a szakorvosi ellátástól vesz át feladatokat, kisebb beavatkozásokat a háziorvosi
helyeken is el lehet majd végezni A praxisközösségeknek nagy szerepe lesz az
egészségmenedzsmentben, az emberekkel való kapcsolattartásban. A szakrendelők és a
hozzájuk tartozó egynapos kórházak tehermentesítik a kórházakat. Az ésszerűbb
feladatmegosztás révén a kórházakat kevesebb beteg veszi majd igénybe, akiket a jelenleginél
jobban felszerelt kórházak látnak el. Ezek a nap 24 órájában tudnak majd beteget fogadni.

A finanszírozás rendbe tételével nemcsak a kórházi adósságok újratermelődését előzzük meg,
de a betegek is gyorsabban jutnak ellátáshoz, csökkennek a várólisták: kis beavatkozások
esetén negyed évre, nagyobb beavatkozásoknál fél évre rövidítjük a maximális várakozási
időt. Megszüntetjük a rendszer alulfinanszírozottságát: ma egy eset költsége nagyobb, mint
amit a biztosító fedez. Ennek az oka, hogy azok a pontrendszerek, amelyek megszabják az
egyes esetekért járó térítési díjat, elavultak. Ezeket frissíteni fogjuk a valós költségek alapján.
Azonnali, az ágazat egészét érintő béremelést hajtunk végre. Nincs ésszerű oka, hogy nálunk
az orvosok és ápolók megbecsülése és jövedelme hatalmas mértékben elmaradjon még a
közép-kelet- európai színvonaltól is. Ezért azonnali intézkedésként 50%-kal emeljük az
egészségügyben foglalkoztatottak bérét, amit négy éven keresztül az országos átlagot
garantáltan meghaladó jövedelem-emelkedés követ majd. A háttérdolgozók bérét is emeljük.
Az új feladatokkal arányos többletforrást biztosítunk a háziorvosoknak, védőnőknek,
ápolóknak. Elérjük, hogy az ágazatban mindenki egy munkahelyen, egy jogviszony keretében
legálisan jusson kiszámítható és kielégítő jövedelemhez. A vidéki szakemberhiányt enyhítő,
illetve a pályakezdők ösztönzését szolgáló kedvezményként lakhatási támogatást és
pótlékokat vezetünk be.
A szakemberhiány ellen viszont nem elég emelni a béreket. Ehhez szemléletváltás is kell, az
eddigi orvosközpontú berendezkedés nem tartható fenn tovább. Az egészségügyi ellátás egyre
inkább specializálódik, egyre több szakemberre lesz szükség, a hiány folyamatosan
növekszik. Ezért több, eddig orvosi kompetenciába tartozó feladatnak kell alacsonyabb szintre
kerülnie. Ez az átalakítás azonban nem történhet egyik napról a másikra és megfelelő
előkészület illetve ellentételezés nélkül (egy példa: orvosi jelenlét nélküli ápolási otthonok).
Speciális intézkedéseket is bevezetünk. Baba-mamabarát szülészeti és gyermekellátást
szeretnénk mindenütt. Minden nőnek joga, hogy számára optimális körülmények között
szüljön, ideértve a biztonságot és az érzelmileg támogató környezetet is. Támogatjuk a „babamamabarát” szülészeti osztályok és a családbarát gyermekosztályok terjedését, az alternatív
szülészeti ellátások meghonosítását bevált nemzetközi példák alapján. Megkönnyítjük az
anyatejhez jutást. A koraszülöttek és fejlődési rendellenességgel született babák esetében
fontos lenne elérhetővé tenni a szoptatási segédeszközök támogatott kölcsönzését egy
országos rendszer létrehozásával, illetve megszervezni az anyatej leadását/növelni az érte
járó összeget. Bevezetnénk osztrák és német mintára az anonim várandósgondozást és
szülést. Az anonim kórházi szülés lényege az lenne, hogy a kismama kérésére a kórház ugyan
rögzítené az anya személyazonosító adatait, azokat a gyermek csak 14 éves korától tudhatná
meg.

SZOCIÁLPOLITIKA
A szociálpolitikát nem maradékelven kezeljük, hanem beruházásnak tekintjük. A jóléti háló
arra szolgál, hogy olyan feltételeket teremtsen, amelyek között az egyén tanulni, fejlődni tud,
és így a munka világában is könnyebben találja meg a helyét.

Ezért a foglalkoztatáspolitikánk alapja a csúnya szóval humán tőkébe való beruházás lesz.
Előnyt élvez majd a képzés, az elmaradt képzési szintek pótlása, az egészségügyi
rehabilitáció, a mentálhigiénés támogatás, idegen nyelvi képzés – kinek mire van szüksége, az
egyéni szükségletekhez igazodva. Az együttműködési feltételhez kötött társadalmi
beilleszkedési jövedelem 50 ezer forint lesz. Ezt olyan szolgáltatások igénybevételéhez
kötjük, amelyek valóban javítanak a kedvezményezett foglalkoztathatóságán. Támogatást
adunk az utazási költségekhez, lakhatáshoz. Létrehozunk egy állami bérlakás-alapot, amely
évente 10 ezer bérlakás felújításához és építéséhez nyújt támogatást.
A közmunkát fenntartjuk, de nagyon korlátozott formában. 3-felé bontjuk a mai közmunkát.
Az önkormányzatok a közmunka bérfedezetét a jövőben differenciáltan használhatják fel,
egyrészt a közfeladatok ellátására piaci színvonalú bérezéssel, másrészt a munka világába
másképpen visszatérni nem képes emberek szociális jellegű foglalkoztatására. A helyi
önellátást segítő közmunkaprogramokat piacivá tesszük, és megteremtjük a szociális
gazdaságot. A hátrányos helyzetű térségekben célzott gazdaságfejlesztési programokat
indítunk, és támogatást adunk a regisztrált álláskeresőket foglalkoztató vállalkozásoknak. A
bérlakásépítés, az energiahatékonysági beruházások vagy a helyi élelmiszer-feldolgozás,
turizmus több tízezer munkahelyet fog teremteni vidéken az alacsony képzettségűek számára.
A családtámogatásokban megszüntetjük a jelenlegi igazságtalan rendszert, ami a támogatások nagy részét arra rá nem szoruló, tehetőseknek juttatja, miközben a valóban rászoruló
családok egyik hónapról a másikra élnek. Megemeljük a családi pótlék összegét, ami egy
univerzális ellátás, tehát az alacsonyabb jövedelmű családoknak is jár. Az egy gyermekeseknek
járó családi adókedvezményt a kétgyermekesek szintjére emeljük, azaz a jelenlegi 10 ezerről
20 ezer forintra. A családtámogatásokat kiterjesztjük a felsőoktatásban továbbtanulókra is, 24
éves korig. Mindenhol biztosítjuk a bölcsődei ellátást, és segítjük a munkáltatókat a rugalmas
munkavégzési formák kialakításában. A legnehezebb helyzetben levő családoknak extra
segítséget adunk: az egyszülős családoknak magasabb családi pótlékot, étkezési
kedvezményeket biztosítunk, rendezzük a tartásdíjak kérdését és támogatjuk az alkalmi
otthoni gyermekfelügyeletet. A fogyatékos gyermeküket otthon ápolók ápolási munkáját
teljes értékű foglalkoztatási jogviszonnyá tesszük, amiért minimálbért fizetünk.
Számos lépést teszünk olyan kiszolgáltatott és hátrányos helyzetben levő csoportok
érdekében, mint a nők és az idősek. A nők esélyegyenlőségét segítik majd elő az olyan
intézkedések, mint az egyenlő bér program, az apai GYED ösztönzése, az otthon is végezhető,
rugalmas munka, vagy a női vállalkozói program. Segítjük a nők nagyobb részvételét a
politikában, munkaerőpiacon, vállalatok élén. A nők elleni és családon belüli erőszakkal
szemben kíméletlenül fellépünk, ratifikáljuk az Isztambuli Egyezményt. Az idősek
kiszolgáltatottságát is csökkentjük: 50 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot, a
nyugdíjemelést a nyugdíjasok valós kiadásaihoz kötjük és kidolgozunk egy programot az
alacsony ellátásban részesülő nyugdíjasok részére. Az egyedül élő idősek biztonságát
erősítenénk szociális segítőkkel és az egészségi állapotot jelző elektronikus eszközökkel.

