A sikeres kampány 
velünk kezdődik – 
mindannyiunkkal.
Ha hazaértél, beszélj ezekről
a fontos kérdésekről
családoddal, barátaiddal 
és a sarki boltossal is!

KEZDJÜNK ÚJ
KORSZAKOT!
Szél Bernadett 7 pontos terve
a megújuló Magyarországért

Orbán úr... Önök a múlt
és mi vagyunk a jövő,
Önök kudarcot vallottak,
most mi következünk.
Szél Bernadett Orbán Viktornak
az Országgyűlés nyitóülésén, 2017. szeptember 18.

TISZTELT OLVASÓ!
A 2018-as országgyűlési választás valódi tétje Magyarország jövője lesz. Arról fogunk
szavazni, hogy az ország végleg belesüpped-e az elmúlt huszonhét év kudarcos politikájába,
vagy új korszakot kezdünk, ami elhozza a sikeres jövőt.
Most nem egyszerűen kormány és ellenzék áll majd szemben egymással. Elavult és káros
beidegződések csapnak össze friss gondolatokkal. A régi politika ütközik meg az új reménnyel.
A sokak sikertelensége és kevesek gazdagsága áll szemben azzal az egyedülálló lehetőséggel,
ahol mindenki nyertes lehet. Kormányváltás kell, de az önmagában nem elég: Magyarországnak
korszakváltásra van szüksége!
A régi politika tagjai – legyenek bármelyik oldalon – ugyanazt a rendszert képviselik, amely az
emberek háta mögött hozza meg a döntéseket. Képviselői egymásra vannak utalva, még ha a
felszínen támadják is egymást.
A régi politika képtelen felismerni a 21. század problémáit, megoldani pedig végképp nem tudja
azokat. Nem érti, hogy a gazdaságot a profit helyett az emberek szolgálatába kell állítani és a
természeti korlátok keretei közé szorítani.

Nem érdekli, hogy a gazdasági siker mit sem ér, ha nem nő az emberek jóléte
és nem javul az életminőség.
Mi viszont mindezt tudjuk, mert nem az elitet, hanem a magyar embereket képviseljük. Az új politika nem takargatja az elmúlt évtizedek
hibáit, hanem feltárja az okokat és gyökerestül számolja fel azokat.
Olyan vezetésre van szükség, amelyik hisz az emberekben, nem
manipulálni akarja őket, hanem meghallgatni és velük közösen
dönteni az ország sorsáról.
Büszkén nyújtom át Önnek a Szél-tervet, mely azokhoz
szól, akik készen állnak arra, hogy új, igazságos korszakot kezdjünk Magyarországon.
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A MAGYAR EMBEREK
MEGDOLGOZNAK
A TISZTESSÉGES FIZETÉSÉRT

Magyarországon ma a munkavállalók milliói hiába dolgoznak tisztességesen, fizetésük nem
elég arra, hogy kiszámítható, nyugodt körülményeket biztosítsanak családjuknak. Kevés igazságtalanabb dolog van annál, mint amikor az ország javait egy kormány úgy osztja el, hogy a
gazdagok gazdagabbak, a szegények még szegényebbek lesznek. Orbán Viktor minden lépése
ez irányba mutat. Az egykulcsos adó, a munkavállalók törvénybe iktatott kiszolgáltatottsága,
a versenyképtelen fideszes cégek pénzzel való kitömése mind-mind növeli az igazságtalanságot és a tisztességesen dolgozó emberek lecsúszását.

FELSZÁMOLJUK A BÉRVÁLSÁGOT
A magyar munkavállalók többet érdemelnek annál, hogy hónapról hónapra a túlélésért küzdjenek. A Szél-kormány nemcsak beszélni fog a dolgozókról, hanem biztosítja számukra a normális bérrel járó nyugodt és kiszámítható mindennapokat.
26 ezer forinttal növeljük a minimálbért azzal, hogy adómentessé tesszük.
Ez 30 százalékos növekedést jelent.
Az átlagbér nettó összege 36 ezer forinttal emelkedik az igazságos adórendszerrel. A többkulcsos adózással és a járulékcsökkentéssel mindenkinek nőni fog a fizetése, aki havi 1 millió forint alatt keres.
A közszférában a bértábla alapja a minimálbér lesz, ami felszámolja a
bérfeszültséget a közalkalmazottak körében.
Munkaválalló- és családbarát munka törvénykönyve fogja
védeni a munkavállalók jogait.
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AZ EGÉSZSÉG
NEM LEHET LUXUS

Az egészségügy rendkívül súlyos helyzetben van. A kórházak nagy része fertőzésveszélyes,
a betegeknek maguknak kell gondoskodni még az alapgyógyszerekről is. Teljes kórházi osztályok menekülnek külföldre, és a háziorvosi rendelőkből eltűnnek az orvosok. Az egészségügyi ellátásért ma duplán kell fizetni: egyszer az államnak, másszor a magánellátásért. Orbán
Viktor magára hagyta a betegeket és az egészségügyi dolgozókat.

MŰKÖDŐ ÁLLAMI
EGÉSZSÉGÜGYET TEREMTÜNK
Az egészség nem luxus, hanem alapjog. A betegektől, orvosoktól és ápolóktól
ellopott pénzt vissza fogjuk venni, és az egészségügyre fordítjuk.
Az LMP minden állampolgár számára biztosítani fogja a működő állami
egészségügyet.
Azonnali 50 százalékos béremelést hajtunk végre, hogy megállítsuk az
egészségügyi személyzet, orvosok és ápolók riasztó elvándorlását.
Nagy hangsúlyt kap az egészségmegőrzés, a betegségek megelőzése.
Gyors és magas szintű ellátást biztosítunk a betegeknek.
Az otthonápolást foglalkoztatási jogviszonnyá tesszük, az ápolási
díjat a minimálbér szintjére emeljük, így az az eddigi 30-50 ezer
forint helyett 118 ezer forint lesz.
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A MINŐSÉGI OKTATÁS
ADJA JÓLÉTÜNK ALAPJÁT

Gyermekeink jövője érdekében minél előbb meg kell állítani a Fidesz ámokfutását az oktatásban. Az oktatásból pénzt vontak ki, a tanárokat megalázták, a diákokat leterhelték, a szakképzést lebutították, a felsőoktatás autonómiáját pedig felszámolták. Az államosított oktatási
rendszer legnagyobb bűne mégis az, hogy a diákokból nem gondolkodó embereket akar nevelni, hanem alattvalókat. Lehet, hogy Orbán Viktor céljainak ez megfelel, Magyarország érdeke
azonban teljesen más. Hazánk jövője múlik az oktatás színvonalán.

AZ ORSZÁG BOLDOGULÁSÁHOZ
TUDÁSRA VAN SZÜKSÉG
Minőségi oktatást fogunk biztosítani, mert a tanulás lehetőségeket, önbizalmat
és működő gazdaságot ad hazánknak.
Duplájára emeljük az oktatásra fordított pénzeket. Az egyetemi képzés
ingyenességét kiterjesztjük a második és harmadik diplomára, valamint a
doktori képzésekre.
Vonzóvá tesszük a tanári pályát. A pályakezdők bérét háromszorosára
emeljük, új életpályamodellt dolgozunk ki. Visszaadjuk az
oktató-nevelő munka szabadságát. Megszüntetjuk a magyar
oktatási rendszer szélsőséges egyenlőtlenségeit.
Minden településen az igényeknek megfelelő számú bölcsődei és
óvodai férőhelyet teremtünk,
hogy segítsük a munkavállalás
és a gyermeknevelés összeegyeztetését a családoknak.

Az LMP képviselőjelöltjei
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AKIK LOPTAK,
BÖRTÖNBE MENNEK

Ma a kormányzás célja nem az emberek életének jobbá tétele, hanem, hogy a Fidesz minél
többet tudjon ellopni az ország közös vagyonából. A tisztességesen dolgozó milliók, a nyugdíjasok, a családok százezrei azért nélkülöznek, mert Orbán Viktor sajátjaként kezeli Magyarország közvagyonát. Nincs olyan uniós fejlesztési forrás, amire ne tennék rá a kezüket, vagy
ne öntenék betonba, ahelyett, hogy értelmes célokra fordítanák azokat. Elszámoltatásra van
szükség, hogy a Rolex órákat felváltsa a bilincs.

VISSZAVESSZÜK A PÉNZÜNKET
Akik a magyar emberektől lopott pénzből gazdagodtak meg, börtönbe fognak menni. A korrupciót fel kell számolni, mert amíg hagyjuk, hogy a közpénzekből politikusok és köreik gazdagodjanak, addig nem jut kórházakra, iskolákra, családokra.
Korrupcióellenes Ügyészséget hozunk létre. A tisztességtelenül szerzett
vagyonok visszaszerzésére minden jogállami eszközt igénybe veszünk.
Megadóztatjuk az offshore számlákat és az offshore cégek számára
történő átutalásokat, hogy ne érje meg adóparadicsomokba menekíteni
a pénzeket.
Átláthatóvá tesszük a közbeszerzéseket, megszüntetjük a korrupcióra
lehetőséget adó szabályokat. Kötelező vagyonosodási vizsgálat
alá vonjuk a politikusokat.
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HELYI GAZDASÁG
– MAGYAR GAZDAGSÁG

2014-ben Szaúd-Arábiában Orbán Viktor úgy ajánlgatta az arab befektetőknek Magyarországot, hogy itt „a minőségéhez képest meglepően olcsó” a munkaerő, és a munkavállalói jogok
alacsony szinten vannak. Ebből is látszik, hogy a kormány külföldi multiknak és fideszes kiskirályoknak éhbérért dolgozó rabszolgákat akar nevelni a magyar emberekből. Ha nem adunk
esélyt a kis- és közepes vállalkozásoknak, akkor az EU-s források elapadása után a milliárdokkal kitömött, életképtelen fideszes cégek összeomlása magával rántja a teljes gazdaságot.

A MAGYAR EMBEREK ÉRDEKE AZ ELSŐ
A megújuló Magyarországon megéri vállalkozni. A magyar kis- és középvállalkozásokat fogjuk támogatni, mert ők adják gazdaságunk gerincét. A magyar emberek
többé nem mások rabszolgái lesznek, hanem saját maguk urai.
A fix terheket bevételarányos terhelésre változtatjuk, hogy az induló
vállalkozásokat segítsük. Adó-és járulékcsökkentéssel elérjük, hogy
a vállalkozások magasabb béreket tudjanak adni a munkavállalóknak.
Az európai uniós forrásokat az élet- és piacképes vállalkozásokhoz
irányítjuk, hogy teljesítmény és ne politikai lojalitás alapján kapjanak
támogatásokat.
A közbeszerzéseket megtisztítjuk a korrupciótól, átláthatóvá tesszük
és megnyitjuk a kisvállalkozások előtt.
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TÁRSADALMI
IGAZSÁGOSSÁGOT

Az Orbán-kormány egyáltalán nem akar igazságosan és egyenlően bánni a magyar emberekkel. Nem tiszteli a családokat, és olyan döntésekbe akar beleszólni, amihez semmi köze.
Szereptévesztés, ha a kormány akarja eldönteni, ki hány gyereket vállaljon. Rossz az a kormányzás, ahol a fiataloknak választani kell a gyerekvállalás és lakásvásárlás között. Alkalmatlan a vezetés, ami mellett nyugdíjasnak lenni teher, és biztos út a szegénységbe.

NEM MONDUNK LE SENKIRŐL
A társadalmi igazságosság jegyében megemeljük a családi pótlékot, minden családot egyformán támogatunk, bérlakásprogramot indítunk a fiataloknak és garantáljuk a nyugdíjak értékállóságát.
30 százalékkal emeljük a családi pótlék összegét, mely a felsőfokú tanulmányok ideje alatt is jár, 24 éves korig. Az egy gyermek után járó adókedvezményt megduplázzuk, 20 ezer forintra emeljük.
Kiemelten támogatjuk az egyszülős családokat, valamint a tartósan beteg és fogyatékos gyermeket nevelő szülőket.
Az egyszülősök családi pótlékát 45 százalékkal,
20 ezer forintra emeljük.
50 ezer forintra emeljük a nyugdíjminimumot.
A nyugdíjemelést a nyugdíjasok
valós kiadásaihoz kötjük.
Az alacsony ellátásban
részesülők nagyobb
emelést kapnak.
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MEGÚJULÓ
MAGYARORSZÁGOT

A régi politika nem érti a 21. századot, így nem is tud válaszokat adni a legújabb kihívásokra.
Miközben a világban zajlik az okos forradalom, a magyar kormány képtelen felismerni a változásokat. Az iskolai tananyag korszerűtlen, az államilag támogatott munkahelyek nagy részét
hamarosan fölöslegessé teszi a robotizáció, és az energiát is elavult technológiával állítaná
elő a Fidesz. A 21. században nincs helye az emberek elnyomásának, de a környezetünkkel
nem törődő politikának sem.

A 21. SZÁZAD NYERTESEI LESZÜNK
Feudalizmus helyett felemelt fejre, ósdi, pusztító megoldások helyett előremutató gondolatokra van szükség. Elavult helyett megújuló energiaforrásokat, büdös
szmog helyett friss levegőt hozunk.
Felmondjuk az évszázad legrosszabb üzletét, a Paks2
szerződést, helyette a megújuló energiaipart támogatjuk.
Ez a csere százezres nagyságrendben hoz létre munkahelyeket.
Felkészítjük a munkaerőpiacot az előttünk álló modernizáció és robotizáció
következményeire. Átképzési programokkal garantáljuk, hogy a munkavállalók is átlépnek a 21. századi gazdaságba.
Minden családnak 1 millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyújtunk energiahatékonysági beruházásokra
(hőszigetelés, nyílászárócsere,
fűtéskorszerűsítés).

A sikeres kampány 
velünk kezdődik – 
mindannyiunkkal.
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Ha hazaértél, beszélj ezekről
a fontos kérdésekről családoddal,
barátaiddal é s a sarki boltossal is!

