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„AZ AGRÁRSZÖVETSÉG -
A VIDÉK SZÖVETSÉGE A HAZA JÖVŐJÉÉRT" 

® 
AGRÁRSZÖVETSÉG 

Azért indulunk a választásokon, 
mert veszélyben látjuk 
az ország kenyerét! 

TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁR! 

Kérjük, hogy az országgyűlési választásokon tá-
mogassa az Agrárszövetség jelöltjeit! Ml AZ AGRÁR-
SZÖVETSÉG? Az Agrárszövetség a vidéken, a városok-
ban, a falvakban, a tanyákon élők, s nemzetiségiek, a 
mezőgazdaságban dolgozók, a földért, a faluért és az 
ország jövőjéért egyaránt felelősséget érző vallásos 
és nem vallásos emberek szövetsége. A szövetsé-
günk nem párt, nem célunk a Hatalom, hanem részvéte-
lünk a hatalomban. Nem kívánunk átfogó politikai megol-
dást ajánlani a nemzet minden sorskérdésében. Reális, 
megvalósítható programot hirdetünk és részt válla-
lunk és kérünk az ország jövőjének alakításában. 
Képviselőink ezért az agrárvilág és a vidék esélyegyen-
lőségéért vállalt felelősségük mellett lelkiismeretük sze-
rint foglalnak állást sorskérdéseinkben. Összefogá-
suk nem mások ellen irányul. A szövetség tagjainak 
meggyőződése, hogy amikor a vidéken élők és a nem-
zeti kisebbségek érdekeit és jogait képviselik, a 
mezőgazdasági termelés biztonságát követelik, ezzel az 
ország, az egész társadalom érdekeit is szolgálják. 

MIÉRT TARTJUK SZÜKSÉGESNEK, HOGY AZ AG-
RÁRSZÖVETSÉG KÉPVISELŐKET ÁLLÍTSON? Azt 
tapasztaljuk, hogy a pártok is nagyon sokat beszélnek 
a falvak népéről, az élelmiszer-termelés fontosságáról, 
a vidék felemelkedéséről, de programjaik közül egyik 
sem tükrözi teljesen a mai magyar valóságot, nem 
felel meg maradéktalanul a mezőgazdaság, a falvakban 
élők és dolgozók tényleges érdekeinek. Azt tapasztal-
juk, hogy sok a megalapozatlan, a mai valósággal és a 
távolabbi jövővel, az ország sorsával nem törődő 
követelés és ígéret. Ezért úgy látjuk, hogy az Agrárszö-
vetség akkor jár el helyesen, ha a saját, az agrárágazat, a 
vidék sorsáért való felelősséggel megfogalmazott prog-
ramja támogatására szólítja fel a választókat. Olyan 
jelölteket akarunk képviselőnek, akik vállalják ennek a 
programnak, a vidéki Magyarországnak, a mezőgaz-
dasági termelőknek a képviseletét a Parlamentben. 
Ilyen elkötelezett képviselőkre van szükség ahhoz, 
hogy az élelmiszer-termelést, a parasztságot ne hasz-
nálja fel eszközül senki a pártpolitikai harcokban. 

MILYEN ELVEKRE ÉPÍTJÜK PROGRAMUNKAT? 
Az Agrárszövetség politikai és gazdasági rendszer-
váltást akar, de szélsőségek nélkül, megfontoltan. 
Programunk alapja a felelősség. Az a felelősség, amit a 
saját sorsunkért és a jövőért vállalunk, és amit másoktól 
elvárunk. Felelősségünk átöleli legszentebb természeti 
kincsünket, a földet, környezetünket és a jövőbe vetett 
hitünket, a fiatalságot. 

Programunk tényleges önrendelkezés követelése 
életünk minden területén, hogy sorsunkról ne döntse-
nek mások, nélkülünk. Valódi, nemcsak kinyilatkozta-
tott, hanem megalapozott önkormányzatra van szükség, 
ami képes megszüntetni a vidéken élők „másodrendű 
állampolgár" állapotát. Képes visszahozni az igazga-
tás, az oktatás, a kulturálódás elemi intézményeitől 
megfosztott falvakban az emberhez méltó élet feltételeit. 

Programunk a saját erőnkre való támaszkodás, az 
elfojtott energiák felszabadítása. Valljuk, hogy gyámko-
dás és korlátozások nélkül képesek vagyunk a való-
ságból való kivezető utat megtalálni. 

Programunk a társadalmi egyenlőség. Az, hogy 
egyenlő esélyeket kívánunk elérni minden téren a vidé-
ken, a falvak lakóinak, mezőgazdasági termelőknek is. A 
parasztság ne legyen többé védtelenül kiszolgálta-
tott, sem az állami önkénynek, sem a gazdasági 
erőfölénynek. Programunk, az összefogás, a közös 
célokra való szövetkezés nem csupán a szövetkezetek-
ben, hanem a közösségek sokrétű építésével a kezde-
ményezések és vállalkozások támogatása a kölcsönös 
segítség és bizalom jegyében. 

Programunk a megbékélés, mert a vidéken élők, a 
mezőgazdaságban dolgozók szenvedték meg a legjob-
ban az elmúlt évtizedeket. 

Átfogó, a földre is kiterjedő tulajdonrendezésre 
van szükség, hogy elvághassuk az egymáshoz fonódó 
sérelmek és követelések történelmünkben és hétköz-
napjainkba nyúló láncolatát, hogy új alapokról kezdhes-
sük a vidék felemelkedését, jólétét szolgáló progra-
munk végrehajtását. 

az AGRÁRSZÖVETSÉG Országos Választmánya 


