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Októberben hosszas programalakító elõkészület után megalakult az
Élõlánc Magyarországért ökopolitikai párt. Öttagú elnökségének tagja
Ács Sándorné, Kajner Péter, Lányi András és Orosz István mellett
Ertsey Attila. Az alábbiakban az önmeghatározó és programhirdetõ
dokumentumokat közöljük:

MI AZ ÖKOLÓGIAI POLITIKA?

Az ökológiai politika azoknak az akadályoknak és életidegen
kényszerûségeknek az eltávolítása, amelyek az erõszakos moderni-
záció természet- és társadalom-átalakító kísérleteinek örökségeként
maradtak ránk. Az emberi közösségek és az élõlénytársulások életké-
pességének helyreállítására törekszik, a fenntartható gazdálkodás és a
felszabadító együttlét társadalmi stratégiáit keresi. Kiindulópontja a jövõ
nemzedékek iránti felelõsség belátása, amely arra kötelez bennünket,
hogy természeti és kulturális örökségünket a maga gazdag vál-
tozatosságában és változékonyságában õrizzük meg utódaink számára.

Célja, hogy megtörje a technikai-gazdasági kényszerûségek ural-
mát, és az emberi együttélést az életformák gazdag változatossága
iránti tisztelet, a kímélet és az elõvigyázatosság elve alapján szervezze
meg. A mennyiségi növekedéssel szemben elõnyben részesíti a dolgok
emberi léptékének megõrzését. A gazdasági hatalomért folyó gyilkos
versengést az egymásra utaltak közti szolidaritás nevében korlátozná.
A szabadságban a mások szabadsága iránti elkötelezettséget hangsú-
lyozza, annak tudatában, hogy az egyén nem lehet szabad társaitól
függetlenül.

Azellen küzd, hogy a technológia rémuralmát haladásnak, a
pótolhatatlan és nélkülözhetetlen természeti források elherdálását
jólétnek, a profit utáni hajszát ésszerû gazdálkodásnak nevezzék.

Az ökológiai politika hisz a fenntartható fejlõdésben. De ami
körülöttünk van: nem fejlõdés és nem tartható fenn. A természet kizsi-
gerelése, a társadalom irgalmatlan alárendelése a logisztikai szempon-
toknak (használat=haszon=hatalom) az ipari tömegtársadalmak mûkö-
désének nem járulékos vonása, hanem a lényege. A jövõ nemzedékek
örökségének pusztítása nem fejlõdõ, hanem vészesen hanyatló civili-
zációra vall, amely nem ismer különb célt, mint eszközeinek szaporí-
tását, a világ minél sebesebb elhasználását. Ma a fejlõdést nem fenntar-
tani; újrakezdeni kellene.

A modernizáció tartalékai kimerültek: az eszközök elõállításának
és elosztásának optimalizálása önmagában nem biztosít többé jobb
életlehetõségeket. A haladás ettõl fogva nem technikai kérdés. Ezentúl a
célok jóságát kell minden esetben megvizsgálni.

Az ökológiai politika helyreállítja a politika eredeti értelmét: vita
és megegyezés a közcélok mibenléte körül. A társadalmi teljesítmé-
nyek értékelésének jogát visszaperli a személytelen mechanizmu-
soktól, s a döntéseket, ahol csak lehet, a közös mérlegelésen, az
érintettek illetékes részvételén alapuló eljárásokra bízza.

Azok a szövetségesei, akik nap mint nap tapasztalják a technológiai-
gazdasági világrend korlátait, az élet minõségének romlását, az élõ
világ pusztulását, emberi méltóságuk sérelmét, jogaik megcsúfolását,
kiszolgáltatottságukat számukra átláthatatlan és ellenõrizhetetlen
politikai és gazdasági hatalmaknak.

MIT AKARUNK ELÉRNI?

Természeti és kulturális örökségünk megõrzését és gyarapítását,
elpocsékolásuk helyett.
Ki akarjuk szabadítani magunkat a gazdaság kényszerzubbonyából.
Azt akarjuk, hogy társadalmi erõfeszítéseink ne gazdasági célokat

szolgáljanak; éppen ellenkezõleg, a gazdaság szolgálja a társadalom
céljait. Ma a gazdasági növekedés árát az élet minõségének romlásával
fizetjük meg. Igazolhatatlanul szélsõséges jövedelemeloszlás, kilátás-
talan szegénység, a munkavállalók kiszolgáltatottsága, a természet
pusztulása és a közösségek széthullása jelzi: Magyarország nem arra
tart, amerre a rendszerváltozás idején elindult.

Számunkra a demokrácia azt jelenti, hogy kisebb és nagyobb közös-
ségek tagjaiként részesei lehessünk a sorsunkat érintõ döntéseknek.
Gondoskodni kívánunk ennek jogi és anyagi feltételeirõl, arról, hogy
közügyben a döntések a legszélesebb nyilvánosság ellenõrzése mel-
lett szülessenek. Ahhoz, hogy változni és változtatni tudjunk, ügyfélbõl,
fogyasztóból, lakosságból közösséggé kell lennünk; és csak az egy-
másért vállalt felelõsség tehet azzá. Nem tûrhetjük, hogy politikai
képviselõink pártalkalmazottak, gazdasági érdekcsoportok kijárói
legyenek. Azt akarjuk, hogy választóiknak tartozzanak közvetlen fele-
lõsséggel. Minden képviselõ induljon egyéni választókerületben. Arra
törekszünk, hogy a törvényhozás és a jogalkalmazás ne lehessen a
mindenkori hatalom játékszere, hogy megszilárduljon az ország törvé-
nyes rendje. Helyre akarjuk állítani a közjó szolgálatának becsületét,
megvédjük a közjavakat, megakadályozzuk a közszolgáltatások ki-
árusítását.

Szembenézünk a globalizáció és az európai integráció kihívásával,
reális számvetést készítünk.
Megkeressük a hazai piac védelmének, a helyi kis- és közepes méretû
vállalkozások támogatásának korszerû eszközeit. A termõföldet meg-
tartjuk a hazai gazdák, gazdálkodó családok kezében. Kezdeménye-
zõ és közvetítõ szerepre törekszünk a globális környezeti válság enyhí-
tésére irányuló nemzetközi erõfeszítések terén, s mi magunk élen
járunk a vállalt környezetvédelmi kötelezettségek teljesítésében. Nem
végrehajtói, formálói leszünk az új európai rendnek. Azokkal szövet-
kezünk, akik európai szuperállam helyett az Unió föderális jellegét
erõsítenék. Támogatjuk a határon túl élõ magyarok autonómiatörek-
véseit. Azon leszünk, hogy a Duna mentén és a Kárpát medencében
az együtt élõ nemzetek közösen, ne egymás rovására oldják meg
egyre súlyosbodó környezeti problémáikat.

Minden erõnkkel támogatjuk az áttérést a szelíd technológiákra, a
gazdálkodás környezetbarát formáira.
Radikálisan növeljük a megújuló energiaforrások arányát. A hulladék-
kibocsátás csökkentésére ösztönzõ szigorú szabályokat alkotunk,
az újrahasználat és újrahasznosítás ésszerû rendszereit szorgalmaz-
zuk. Autópályaépítés helyett a vasúti és villamos tömegközlekedés
fejlesztésére és a közúthálózat korszerûsítésére költsünk! Mezõgaz-
dasági politikánk a minõségi termelést, a természetkímélõ tájgazdálko-
dást, a környezet- és élelmiszerbiztonságot, valamint a vidéki munka-
helyteremtést szolgálja. A vízminõség megõrzését, javítását szolgáló
vízrendezési gyakorlatot honosítunk meg. Gondoskodunk az egész-
séget és az élõvilágot veszélyeztetõ technológiák kiszorításáról. Ener-
gia- és anyagpazarlás helyett a mértékletességet ösztönözzük. Elérjük,
hogy a környezettudatos életvitelhez szükséges ismeretek a közokta-
tás minden szintjén megjelenjenek.

Képviselni kívánjuk a jövõ nemzedékek – a gyerekek, fiatalok – érdekeit
a ma születõ döntéseknél.
Képviseletük törvényes feltételeinek megteremtését szorgalmazzuk.
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