Az amerikai indiánok nem tudták megállítani a
bevándorlást. Ezért ma rezervátumban élnek.
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1/ Papp Lajos professzornak volt egy álma:
Mi is álmodoztunk a rendszerváltás idején. Ám nem a rendszer változott meg,
hanem csak a módszer, s a mi álmaink az adósrabszolgaság rémálmaivá lettek,
képviselet híján. Vissza kell szerezni képviseletünket-hitünket. Megvalósítva
egészségünk, közvagyonunk, munkahelyünk, létbiztonságunk és harmóniánk
visszavételével a valós Nemzetegyesítést!

2/ Értékelvű politizálás Országgyűlésben:
A mozgalom rövid neve NEEM párt, vagyis tagadjuk a pártokrácia
szükségességét, bár az ügyészség ezzel húzta el a bejegyzésünket 9 hónapig.

3/ Nyugodt minta a politikai-erőszakkal, durvasággal szemben:
Nem akarjuk értékrendünket ráerőltetni senkire, csak példaként sugározzuk
szét a jót. Szerintünk minden magyar ember szavazata számít . S bizony a

NEEM párt Nemzetegyesítői kifejezetten akarják, hogy legyen a
népnek valódi, a jelölők által visszahívható képviseletük!
4/ Nemzeti közszabadságot akarunk a megosztottság helyett:
Pártonkívüli képviselőink szívében nemzeti büszkeség foglalja el az oktalan
szembenállás helyét és ennek értelmében a pártrendszer semmisségét hirdetjük
meg, mert a mi pártunk NEeM párt és NEM a hatalmat akarja elvenni a
másoktól, hanem a hatalmat fogja visszaadni önöknek, az alulról szerveződő
Nemzeten keresztül a magyar népnek!

5/ Igazságszolgáltatást teszünk a hamis jogszolgáltatás helyére:
Teljes bírósági-ügyészségi reformot akarunk az igazság alkotmányossága
jegyében. A kötelezettségek és jogok arányosságához kötjük az emberi
szabadságjogokat. Egész népünket fogjuk visszavezetni (nem középiskolás fokon)

az ’igazság/szabadság/munka’ világába, mert magyar munkával-kreativitással
akarunk előbbre jutni, nem spekuláció révén. A tétlen fiatal kezeknek, csak a
liberalizmus ördöge adott eddig munkát. Ezt számoljuk fel!

6/ Kádár alatt is önellátók voltunk egészséges élelmiszerekben.
Ami jó volt akkor, vissza kell állítani! S a feldolgozóipart kiemelten támogatva,
egészséges élelmiszerrel fogjuk ellátni - megfizethető áron - a teljes lakosságot.
Ehhez arra kérünk minden magyart, hogy csak magyar terméket vegyen, és
kizárólag magyar munkaerőt alkalmazzon!

7/ Ma Európa legbetegebb nemzete vagyunk. Pedig igen sok kreatív
tudósunk van, akit nem becsülünk eléggé. A szellemi munkások, nevelők,
gyógyítók, stb. megbecsülését, hazahívását el kell tudnunk érni!

8/ Konföderatívan gondolkodunk az unionistákkal szemben! Nem
akarjuk feladni a Nemzetek Európája elképzelést, az Európai “Egybesült”
Államok kedvéért! A Kárpát-medence egykoron azért tudott befogadni annyi
népet, mert a szkíta-hun értékrend és gondolkodás mellérendelő volt.
Barátsággal viszonyulunk mindenki felé akik megértik, hogy jogunk van a saját
értékeink-érdekeik védelmére. Viszont azon sajátos joghagyományt, mely
biztosítja az ősi mellérendelést, szívesen megosztjuk a világ többi, jóakaratú
népével, sőt akár az EU-val is, ha észhez térnek.

9/ Legszentebb kisközösség a család, nagyközösség az értékelvű
Nemzet! A család szerepe: a mintaadás az utódoknak! Ám ezzel a
nemzetszervezés alapja is egyben. Minden magyar ember jó iskolát és nevelést is
akar a gyermekeiknek, megfelelő lakhelyet és környezetet a családjának, és jó
munkahelyet minden dolgozni vágyónak. A NEEM párt oda fog hatni, hogy
minden törvény a magyar érdekek alapján szülessen!

Az eddigi pártok nem tudták beváltani
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