Kékfrank utalvány – a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK
EURÓPAI SZÖVETKEZET
- társadalompolitikai vetület -

„A hazaszeretet azon szent láng, melyért
− bármily gyermeki érzelemnek gúnyolják is azt
a világ hidegen számító cosmopolitái
− nincs mit pirulnunk,
mert a legtöbb magasztos cselekedet mégis innen vette,
innen veszi, és innen fogja venni a földön eredetét”.
(részlet Széchenyinek egy 1846-os akadémiai beszédéből)
Ez a honféltő hazaszeretet vezérelte azt a 123 soproni polgárt, aki 2009. szeptember 29-én
megalakította a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET-et.

Szövetkezeti formák a közelmúltban és napjainkban
A szövetkezeti forma nem előzmény nélküli, a világban nemcsak a múlt századokban, hanem
napjainkban is találunk rá számtalan példát.
1873 után sorra alakultak a szövetkezetek nálunk és Skandináviában. Itt többszörösen
szétkergették, más szándékok alá rendezték a szövetkezést, ott fent, íészakon, a társadalmi
gazdagság alapja lett. Svájcban 1933-ban létrehozták a Wirtschaftsring (WIR) nevű egymás
közti elszámoló rendszert a vállalkozók, amely a mai napig is kitűnően működik. A baszkok
1941-ben egyházi kezdeményezésre létesítették a Mondragon rendszert, amely árutermelő,
kereskedő és finanszírozó szövetkezetek hálózataként a világ legsikeresebb – egyszerre
szociális és progresszív – üzleti vállalkozása. Argentína az IMF által gerjesztett 2001-es
pénzügyi válság idején az önkormányzatok által kibocsátott helyi utalványokkal tartotta fenn
magát. Az USA-ban ma már szlogen a „Wall Streat gain, Main Street paine”, aminek
jelentése: a pénzpiac – forráselvonással – tönkreteszi a vidéket. Ottani válaszként
szerveződnek a szövetkezetek, a szomszédsági gazdasági körök, az utalványos elszámolások.
A világ nagy feszültségek elé néz, melyre fel kell készülni. Az egészséges lelkületű
társadalmak immunrendszere védekezik, és tartós, jó megoldásokat fejleszt ki.
Miért ne tanulnánk tőlük?

Mi az európai szövetkezet célja és eszköze?
A HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET célja, hogy összefogva Sopron és
környéke gazdasági szereplőit, fellendítse e természetes egység gazdasági életét a Kékfrank
utalvány segítségével.
A Kékfrank utalvány olyan pénzhelyettesítő, amely a hivatalos fizetőeszköz - a magyar forint
mellett - a gazdaságban csereeszközként szerepel, és az uniós valamint a magyar jogrend
szerint működve, megvédi a helyi gazdaságot a monopoltőke káros befolyásától. Így a
használói körét pénzügyileg-gazdaságilag a globalizmustól részben függetlenné, vagyis
önállóbbá képes tenni.

Mi az európai szövetkezet politikai súlya?
Az európai szövetkezet tagjai olyan civilek, akik hisznek az összefogás erejében és
eredményességében. Hiszik, hogy újra tudják építeni a kisközösségeket, és tükröt tudnak
tartani a kormánynak, országosan pedig követőkre találnak. Amennyiben más településeken is
megalakítják a saját, határokon átnyúló szövetkezeteket, nemcsak a gazdasági erőt szerzik
vissza a nemzet számára, hanem képesek az ország politikájára is hatni. Ezzel a civil
mozgalommal, amely a klasszikus - és aktuálpolitikától független - polgári, nemzeti értékekre
épít, pártbeavatkozás nélkül meg lehet akadályozni, hogy tovább lopják a nemzet zsebéből a
milliókat! Vagyis olyan, a háttérben működő civil gazdasági hálózattá és szilárd társadalmi
bázissá válhat, amely képes lesz a civil világ és a politika párbeszédében való részvételre.
Mi a közösség megmaradásáért, őseink nemzeti örökségének megtartásáért cselekszünk. A
határozott gazdasági irányultság mellett Sopron és környéke társadalompolitikai szempontjait
is figyelembe vesszük.

Miért jó támogatni?
Mivel a HA-MI-ÖSSZEFOGUNK EURÓPAI SZÖVETKEZET alulról jövő kezdeményezés,
civilekből álló szövetség, ezért az egyik párthoz sem kötődő, de közösségükért tenni akaró
polgárok is szívesen részt vesznek benne. A szövetkezet erkölcsi sikerében minden támogató
osztozik, hasznából azonban csak a tagok, az elfogadó-rendszerhez tartozók és a Kékfrank
használói részesülnek
Merjünk ma, ebben is nagyok lenni, hiszen a nemzet nemcsak volt, hanem lesz!
Sopron, 2009. október 19.
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