
Az LMP válasza a liberalizmus vádjára

Naponta olvassuk a legkülönbözôbb sajtótermékekben, hogy az LMP „liberális párt” 
lenne. Az LMP sok szimpatizánsa, akik tudják, hogy pártunkat nem lehet besorolni 
a hagyományos kategóriákba csak legyint erre. Pedig ezek a hírek veszélyesek és 
ártanak az LMP ügyének. Kizárólag az SZDSZ érdeke ugyanis, hogy az LMP-t liberális 
pártként azonosítsák. Hiszen így azt mondhatják a szavazóknak, hogy nem érdemes  
egy másik liberális pártra szavazni, mert az SZDSZ-nek több esélye van a bejutásra. 
Határozottan visszautasítjuk ezt a tudatos félrevezetést, és még egyszer, egyértelmûen 
kimondjuk: az LMP nem liberális párt. Eddig is elutasítottuk a nagyobb közösséggel 
szemben az egyén elsôbbségét hirdetô, kártékony liberális politikát, és ezután is el 
fogjuk utasítani. 

Nézzük sorba a legjellemzôbb vádakat:

1. Vád:  „Az LMP fôvárosi párt, elsôsorban a Budapesten élô, korábban 
SZDSZ-szimpatizáns szavazókra épít, és Budapestet kívánja fejleszteni.” 
– Nem igaz. 

•	 Az LMP éppen az egészséges vidéki élet, a megújuló falusi közösségek 
képviseletét tûzte zászlajára. A szimpatizánsok többsége vidéki 
vagy vidéken, zöld környezetben képzeli el a jövôjét. Bár sok fôvárosi 
támogatónk is van, Budapestet sok tekintetben felesleges vízfejnek 
tartjuk, aminek rovására inkább a kis falvakat kellene fejleszteni.

2. Vád: „Az LMP az alternatív életformát élô, drogot fogyasztó fiatalokat 
kívánja megszólítani”.  – Nem igaz. 

•	 Erre is több alkalommal válaszoltunk, legutóbb, amikor a Kendermag 
Egyesület ajánlkozását utasítottuk vissza. Semmilyen módon nem 
bátorítjuk a drogfogyasztást, nem kívánjuk dekriminalizálni a marihuánát 
és nem kívánunk enyhíteni a drogtörvényen. 

3. Vád: „Az LMP ugyanazt a liberális piacgazdasági modellt képviseli, mint 
az SZDSZ”. – Nem igaz.

•	 Az LMP a globalizáció kritikusa, és számos javaslata van, amelyek 
korlátoznák a liberális piacgazdaság jelenlegi mûködését. Így például 
megadóztatnánk a pénzügyi tranzakciókat – bankkártya-mûveleteket, 
internetes utalásokat, stb. Az LMP-vel közösen induló Humanisták 
elnöke egyik vezetôje volt annak a TB-mentô akciónak, ami a nagytôkés 
érdekekkel szemben az állami egészségügyet kívánta megvédeni a 
hatékonyságelvû piaci szemlélettôl – egyébiránt sikerrel. 



4. Vád: „Az LMP a liberális romapolitika kiszélesítését ígéri, és támogatja a 
pozitív diszkriminációt az iskolákban vagy a segélyezésben.” – Nem igaz. 

•	 Az LMP listáján szereplô Ivády Gábor polgármester az egyik kidolgozója 
az úgynevezett monoki modellnek, amelynek lényege, hogy függetlenül 
társadalmi, családi vagy szociális helyzetétôl, mindenkinek közmunkával 
kell ledolgoznia a kapott segélyt. 

5. Vád: „Az LMP ugyanolyan Amerika- és Izrael-barát, mint az SZDSZ”. 
– Nem igaz.

•	 Valójában ennek ellenkezôje a helyzet. Az LMP nem híve az Amerika által 
dominált globális rendszernek. Az LMP-vel közösen induló Humanisták 
külpolitikai programjának lényege, hogy Magyarországnak – sôt: minden 
európai országnak – ki kell lépnie az euroatlanti biztonsági szervezetbôl, 
a NATO-ból és semleges országgá kell válnia.

Az LMP nem a liberális pártok európai frakciójába készül, ahol olyan pártok 
ülnek, mint a Mohammed-karikatúrák ellen fellépô dán liberálisok, vagy a sajátosan 
toleráns holland modellt megteremzô németalföldi liberálisok. Az LMP a zöld pártok 
frakciójába készül, amelynek most is van már magyar tagja, a liberálisok által 
nacionalistának bélyegezett Tôkés László erdélyi református püspök személyében. 

Látható: az LMP nem liberális párt; nem a szabadelvûen gondolkodók, hanem a 
politikától megcsömörlöttek pártja.


