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Erős liberális demokrácia 

 
Egy olyan országot szeretnénk, ahol az alkotmány azon túl, hogy biztosítja a hatalmi ágak 
erős szétválasztását, állampolgárait liberális jogokkal ruházza fel. Senkit se érjen negatív 
megkülönböztetés politikai véleménye miatt! Az államnak egyenlő esélyeket és jogokat 
kell biztosítania mindenki számára, és meg kell akadályoznia a politikai monopóliumok 
kialakulását a fékek és egyensúlyok rendszerén keresztül. 
 

 
Szabad ország 

 
Egy szabad országban hiszünk, ahol nem mások, hanem az ember maga kormányozza a 
saját életét. Egy olyan országot képzelünk el, ahol az egyént nem csupán a pénz motiválja 
és a börtöntől való félelem korlátozza, hanem ahol saját értékeire és meggyőződéseire 
építi életét. Mindannyian különbözünk egymástól, éppezért tiszteletben kell tartanunk 
egymás egyéniségét attól függetlenül, hogy az honnan ered, és hogy merre tart. 
 

 
Progresszív Ország 

 
Konstruktív, racionális és kritikus gondolkodásra van szükség, hogy a jelen kihívásaira 
megoldást találjunk, és hogy egy fényesebb jövőt építsünk. Lehetőségeket kell 
teremtenünk az országban élő fiataloknak annak érdekében, hogy ne kényszerüljenek 
külföldre. Az országot egy közös célnak, nem pedig a félelem rendszerének kell 
egyesítenie. 
 
 

Európai Identitás 
 
Múlt nélkül nincsen jövő. A magyar kultúra megőrzése és egy kozmopolita beállítottság 
nem zárják ki egymást. Az európai társadalom közös múltra tekint vissza és sok közös 
értéket vall. Ennélfogva az együttműködés és a másik kultúrája iránti nyitottság 
mindannyiunk érdeke. A globális kihívások leküzdéséhez egy szolidaritáson alapuló és 
szorosan együttműködő Európai Unióra van szükség. 
 

 
Fentartható Ország 

 
A klímaváltozás már jelenleg is az egyik legkárosabb tényező a világgazdaságban. Az 
ökoszisztémára és az egészségünkre egyaránt kihat. A fogyasztók, a keresletükön 
keresztül gyakorolt befolyásukkal, az ipart fentartható gyártási folyamatok alkalmazására 
tudják sarkallni. Hosszútávon is hatékony megoldások megvalósításához globális szintű 
együttműködésre van szükség. 
 
 

 



Tudás alapú ország 
 
Azok az országok, amelyek nem rendelkeznek olajkészletekkel, gazdaságukat kizárólag 
az oktatásra támaszthatják. Magyarországnak nagyobb hangsúlyt kell fektetnie saját, 
innovatív termékek fejlesztésére, mert az olcsó munkaerőre épített gazdaság hosszútávon 
nem fentartható. Az oktatási rendszernek kritikus gondolkodásra kell nevelnie, és a 
diákokat fel kell készítenie a 21. század kihívásaira. 
 
 

Politikai generációváltás 
 

A TizenX-generáció az első Magyarországon, amelyik egy demokráciában nőtt fel. A mi 

generációnk a saját egyéniségére épít, és nem szereti, ha korlátokat szabnak számára. 

Mi értékeljük a demokratikus rendszerrel járó szabadságot, és készen állunk más 

véleményekkel szembenézni. 

 


