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Váltsunk kormányt! Váltsunk ellenzéket! – a Mi Hazánk Mozgalom ezzel a jelszópárossal
indít paradigmaváltó kampányt, rendszerellenes pártként radikális változást
szorgalmazva a politikában. A korrupt kormány leváltásához előbb az impotens vagy
még rosszabb ellenzék teljes sorcseréje kell a Mi Hazánk szerint, mely alulról építkező
mozgalomként először az ellenzékváltó hangulat élére szeretne állni.
Hosszú- és középtávon elérendő eszköznek tekintjük a kormány- és ellenzékváltást, mely
szükséges ahhoz, hogy hazánk újra emelkedő nemzet legyen, megtartva végre az évtizedek
óta fogyó és elvándorló népességét. Az eddigi pártok struccpolitikája helyett tabudöntő
felvetésekre van szükség számos területen, de sajnos egyik párt sem meri felvállalni azt. Az
Orbán-gyűlöletre alapozó önmeghatározás helyett konstruktív ellenzékre van szükség, de
konstruktív kormányra is, nem pedig a parlamenti javaslatok olvasatlan leszavazására, ami
jellemzi a „Nemzeti Együttműködés Rendszerét”.
A Fidesznek leginkább az a jó, az az érdeke, ha maradnak a jelenlegi, impotens ellenzéki
pártok, melyeknek köszönheti háromszori kétharmados megválasztását is. A Mi Hazánk
Mozgalom viszont a kormánypárt komoly riválisa lehet, hiszen mi a jobboldali szavazókhoz is
szólunk, szemben a kizárólag baloldali választókra fókuszáló, rajtuk marakodó ellenzéki
pártokkal.
A társadalmi problémák ún. „politikailag korrekt” szőnyeg alá söprése helyett a Mi Hazánk
Mozgalom egyedüli pártként szorgalmazza a sorkatonai alapkiképzés bevezetését, az
EU-csatlakozási szerződés újratárgyalását, a halálbüntetés visszaállítását és az akár szibériai
bérrabtartás bevezetését, illetve a választójog írni-olvasni tudáshoz kötését. A Mi Hazánk
egyedüli pártként szorgalmazza az értelmetlen cigányügyi programok finanszírozásának
leállítását, a tb-hozzájárulást akár évek-évtizedek óta nem fizető potyautasok nem életmentő
orvosi beavatkozásainak megtagadását, az indoklás nélkül kért, „bemondásra” végzett
abortuszok előtt legalább a magzat szívhangjának meghallgattatását, az oktatásban az
integráció mindenáron való erőltetése helyett a szegregációt bizonyos esetekben, és még
sorolhatnánk az immár csak a Mi Hazánk által képviselt programpontokat, melyek az
Országgyűlésben napirendre sem kerültek.
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