
Zöld Baloldal – Az egyetlen alternatíva a baloldalon

Szakadék tátong a társadalom és a rendszerváltás nyertesei között. 
A társadalom (melynek túlnyomó többségét a csak munkaerejükkel 
rendelkező, így leginkább kiszolgáltatott munkavállalók, a kkv-kat 
működtető kisvállalkozói, legtöbbször kényszervállalkozókból álló 
réteg, a közszférában dolgozók, a nyugdíjasok alkotják) és a 
globális gazdasági- és pénzvilág, a multik és az őket kiszolgáló 
politikai osztály között.
Ma a globális pénzvilág óriási gazdasági túlhatalma révén totális 
ellenőrzést gyakorol a politika felett is. 
Erőfölényét kizárólag saját megerősítésére, további profitszerzésre 
használja, melynek eszköze immár több, mint 20 éve a neoliberális 
gazdaságpolitika. 
Az a neoliberális gazdaságpolitika, amely a mindennél előbbre való 
haszon érdekében szisztematikusan rombolja le a nemzetállamok 
fundamentumát képező nemzeti kultúrákat, amely folyamatosan 
szorítja vissza a korlátozására alkalmas, ezért rá veszélyt jelentő 
államot és a szakszervezeteket, és amely a média által agymosott 
embereket kényszerít felesleges fogyasztásra és ezzel teljes 
eladósodásra.
Ma már mindazon gondolkodók, akik felelősséget éreznek a jövő és 
a társadalom iránt – álljanak akár bal, akár jobb oldalon –
megfogalmazzák kételyeiket a globalizációval szemben, 
aggodalmukat az élhető világ rombolása láttán. Ki kell lépnünk 
ebből a versenyfutásból, mert ennek a versenynek nem lesznek 
győztesei! Ám a fő kérdés mindig a hogyan.
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A húsz év alatt totálisan tönkretett mezőgazdaság, a feldolgozóipar 
és a bezárt gyárak és üzemek újraélesztésével, a hazai vízkincs, a 
geotermikus adottságok kihasználásával munkahelyek tízezreit 
lehetne teremteni, ezzel erősödne az önellátásra alapuló belső 
fogyasztás. Erős állam kell, ami határt szab a gátlástalan 
profitszerzésnek és gátak közé szorítja a piaci versenyt.
Ez szembemenne a IMF, az EU és általában a globalizációban 
érdekeltek elvárásaival. De talán jobb lenne a saját országunkban –
még, ha kicsivel alacsonyabb színvonalon is – nyugodtan és 
valóban szabadon élni, mint a gazdasági „elit” gyarmatává válni. 
Ezekhez a változásokhoz a jelenlegi politikai garnitúra soha nem 
lesz partner, hiszen tagjai ezer szállal kötődnek a pénzvilághoz. 
Hét év elhibázott neoliberális politikája után itt az ideje visszatérni 
az eredeti baloldali értékekhez, és felismerni azt a tényt, hogy azok 
nem hozhatók közös nevezőre sem a neoliberalizmussal, sem a 
globalizációval, sem pedig a pénzvilág elvárásaival. Ezt a politikát 
csak egy olyan baloldali párt képviselheti, amely nem játszotta el a 
választók bizalmát. 
A Zöld Baloldal vezetésével kialakulóban van egy olyan 
szövetség, amelynek hitelességét nem rombolták az elmúlt 20 év 
politikai csatározásai.
A Zöld Baloldal olyan politikát kíván folytatni, amely a társadalom 
többségének érdekeit tartja elsődlegesnek, és amely a következő 
generációk számára is biztosítja a lehetőséget egy élhető világhoz.
A zöld értékrend és a baloldaliság egymástól nehezen elválasztható 
fogalmak, hiszen közös cél a globális nagytőke megfékezése. 
Ehhez azonban a társadalom ébredése kell, mert demokratikus úton 
csak a többség erejével léphetünk fel. Hát fújjunk ébresztőt!
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Miért a Zöld Baloldal?

Magyarországon nincs olyan parlamenti párt, amely hitelesen 
képviselné a valódi baloldali értékeket, a bérből és fizetésből élő 
kisembereket, a nyugdíjasokat és a  kényszervállalkozókat, 
különösképpen ma, amikor erre – a globalizáció és a sajátos 
magyarországi vadkapitalizmus idején – égető szükség lenne.
Sokáig hittük, hogy eredeti pártunk, az MSZDP és az MSZP 
szövetsége megteremtheti azt az erős, egységes baloldalt, amely 
eséllyel veheti fel a harcot a jobboldali erőkkel szemben. 
Mára azonban bizonyossá vált, hogy a meghirdetett szocialista 
programmal ellentétben – igazságosság, szolidaritás, 
esélyegyenlőség – a szigorító intézkedések következtében 
folytatódik a társadalom szétszakadása egy szűk gazdag rétegre, 
és az elszegényedő többségre. A magát jelenleg baloldalinak 
minősítő MSZP sokkal inkább szolgálja a nemzetközi pénzvilág, a 
multinacionális cégek érdekeit, és az országot eddig soha nem látott 
mély gazdasági, és erkölcsi válságba taszította. Ehhez asszisztált 
az MSZDP országos vezetése.
A baloldal támogatottsága soha nem látott mélypontra jutott. Most, 
amikor a jobboldal biztos nyerőként várja a választásokat, és amikor 
sosem látott módon erősödött meg a szélsőjobb, égető szükség van 
hiteles baloldalra. Egy ilyen pártnak látjuk a Zöld Baloldalt, amely 
képes lehet rá, hogy visszaadja a baloldali érzelmű választók 
számára a hitet és a reményt abban, hogy a modernizációnak van 
más útja is, és a reform nem azonos a baloldali értékrend teljes 
feladásával.
Mindezek alapján elhatároztuk, hogy kilépünk a Magyarországi 
Szociáldemokrata Pártból és megalakítjuk a Zöld Baloldal
Szegedi Szervezetét. 
Mert lehet, hogy zászlót váltunk, de elvet nem…
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SZEGED VÁROSI SZERVEZETE

www.zoldbal.5mp.eu

Tisztelt Szegediek!

Alapszervezetünk az MSZDP Szegedi Szervezetéből kilépő és 
újonnan érkező tagok részvételével alakult meg 2009. október 8-án 
azzal a szándékkal, hogy Szegeden legyen egy olyan politikai erő, 
amely hitelesen képviseli a hagyományos baloldali és a társadalom 
számára létkérdést jelentő zöld értékeket egyaránt.
Rendszeresen jelentkező hírlevelünkkel tájékoztatást szeretnénk 
nyújtani a szegedieknek a Zöld Baloldal tevékenységéről.

Elérhetőségeink:
Elnök:                   Beck Gábor (20/80-59-322)
Elnökhelyettes:   Bodor László (30/32-48-118)
Elnökségi tagok: Merksz Péter, Nemes László, Bárkányi Balázs
Címünk::              Zöld Baloldal Szegedi Szervezete
                              6723 Szeged, Hüvelyk u. 1. (barakképület)
E-Mail:                  beck2001@t-online.hu
Web:                     www.zoldbal.5mp.eu

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, szimpatizánst 
személyesen, keddenként 16 órától címünkön, vagy a fenti 

elérhetőségek bármelyikén.
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