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A pártként bejegyzett NEEM párt – NemzetEgyesítő Mozgalom, miért
szolgálja a közjót és a további önszerveződést az áprilisban következő
választásokon? Mert valójában az egymással civakodó "elvtelen
pártokráciát"váltja le egy tiszta népfront, s az eddig pártot választani
nem tudókat is az urnákhoz szólítja április 8-án.
·Az egyetlen, olyan, pro forma, a szabályoknak megfelelő szavazatgyűjtő
szervezet, mely a megosztó pártok katonái helyett a nép valódi képviselőit
juttatja az országgyűlésbe!
·Alkalmas választókerületenként a legtöbb csalódott vagy pártot választani
nem tudó/akaró szavazó megszólítására! Ezzel a lehető legtöbb embert
képes mozgósítani és az urnákhoz szólítani, s a helyi képviselőjére és a
NEEM rövidített nevű gyűjtőpártra adott mindkét voksát érvényesíteni.
·Párt-független, de nemzete iránt elkötelezett és helyben ismert és elismert
jelöltek országházba jutása előtt is megnyitja az utat!
·Eskü által kiszűri a nemzettest-idegen elemeket, megélhetési
politikusokat, bűnözőket és ügynököket, „vezérürü” fertőzötteket.
·A helyi önszerveződések, egyesületek tagjait, hagyományőrző,
öngondoskodó közösségek visszahívható érdekérvényesítő élenjáróit is az
Országgyűlésbe juttathatja, amelyeket a mindenkori pártokra alapozott
államgépezet valójában mindeddig kizárt a közhatalom gyakorlásából.
·Az elidegenített és így minden szempontból sérülékeny egyén helyett a
beszédtereiben kiérlelt, önazonosságtudatot felmutató, mellérendelt
közösségek élenjáróit hozza helyzetbe.

·Ösztönözi az elvesztett, vármegye szintű, ugyancsak valóban mellérendelt
szuverén önkormányzatiságnak: történeti alkotmányunk szerinti
visszaállítását.
·Történeti Alkotmányunk ellenállási záradékában összefogott
érvényesíthetőségét ismételten beiktatja közösségi joggyakorlatba.
·Feloldja a budapesti kerületek és vidék mintegy 3000 települése felett
gyakorolt pártkatonákon keresztül, s pénzpórázokkal gyakorolt
gyámságot! Így újraszerveződhet a mellérendelt vármegye „tizedes”
rendszere, vagy a választókerületi követek és alapítók kettőssége.
·A ma burjánzó, haveri kapitalizmus helyett államkapitalista eszközökkel
kiaknázható, közösen létrehozott magas-tudásra állítja át a helyi
vállalkozásokra alapozó, kreatív és erős nemzetgazdaságot.
·A ma romjaiban is értéket képviselő nemzetgazdaság fejlődése elől
elhárítja a megörökölt útakadályokat és védővámokkal leállítja az
egybenyitott világ „befektetőinek” neoliberális nyomulását, bankok és
multik adóparadicsomi pénzpumpáit megfordított üzemre kapcsolja.
·Sem stratégiai sem egyéb adókedvezményt nem ad az állam a
multinacionális vállalatoknak! Ha az átmeneti korszakban mégis erre
kényszerül, akkor megköveteli a hazai dolgozók számára is a küldő/
anyaországban folyósított egyenlő munkateljesítményért egyenlő bért!
·Az EU felzárkózási, és más hasonló forrásaiból a helyi
önszerveződéseket, egyesületeket, hagyományőrző köröket, öngondoskodó
közösségeket feltőkésíti, és a magyar agyra bízza a helyi mikrovállalkozások termelési és értékesítési szövetkezeteinek (TÉSZ) valamint a
különleges minőséget biztosító kutatás-fejlesztés innovációt (KFI)
együttműködés kereteinek kiépülését.
·Az embertelen, adóparadicsomokban bejegyzett nemzetközi céghálók
további terjeszkedését megfékezi.
·Az EU „értékének” tartott tőkeáramok, s munkavállalók szabados a
nemzethatárokat el nem elismerő, aránytalan bérrabszolgamozgást, a
közpénzen kiképzett diplomások agyelszívását ellenőrzött keretek közé
szorítja
·Csak helyiek által működtetett kisvállalkozások, TÉSZ-ek, a Kárpátmedencét lefedni képes közegészségügyi központok és közoktatási
hálózati csomópontok számára képez magyar orvosokat, KFI-ben
felfedezésben jártas kutatókat, diplomás tanárokat

·Csak a nemzet választott törvényhozói ösztönözhetik és
kezdeményezhetik a jelenlegi gazdasági vezetők közszereplővé
minősítését és a maffia állam államkapitalista alapokra helyezését
·A mára kiépült haveri oligarchia csak rátermett, hozzáértő, felsőfokú, akár
több diplomával rendelkező, küldetéstudattal megáldott szakmai
radikalizmusukról híres, vezetőkkel váltható le!
·Az adott vármegyék vagy tájegységek önkormányzatai ellenőrizhetik,
ismerhetik fel és ellensúlyozhatják hatékonyan, valamint javíthatják ki a
mindenkori kormánynak a Történeti Alkotmányunkba ütköző hibáit, a
joghagyomány megsértését!
·A közhatalmat a jelenleg gazdasági és szellemi mozgásterétől
megfosztott, és épp ezért lebénított pártkatona országgyűlési képviselők és
hozzájuk törleszkedő polgármesterek uralják a vidék és a főváros
választóképes, de többszörösen kifosztott lakóinak kárára!
A 12 alapító atya ennek tudatában és a közigazgatásban tátongó űr
szakszerű betöltésére hozta létre a NEEM pártot, a maga nemében
egyedülálló NEmezetEgyesítő Mozgalmat (NEEM)! Ez lényegében antipárt, amelyet azonban a nemzet minden választható tagja nemre, vallásra
és politikai nézetére való tekintet nélkül pártolhat, és így felkerülhet a
listájára, de megmérettetheti magát is egyben, mint népképviselő! Igaz
csak pártonkívüli, mert aki jelenleg még tagja valamelyik nemzeti ügyeket
felvállaló pártnak, annak ki kell lépni! Ebben az értelmezésben a „NEEM párt is - meg NEEM is!” – azaz mindenki eszköze a közhatalom
megragadására és annak a Történeti Alkotmányunk szerinti tisztességes és
felelősségteljes gyakorlására.
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