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Az emberekkel együtt felépítjük az új Köztársaságot!
Az elmúlt 5 évben a Fidesz-KDNP kormány szisztematikusan rombolja a 25 év alatt folyamatos
korrekciókkal épített köztársaságunkat. Megszüntették a független intézmények önállóságát, felszámolták a
választott testületek demokratikus működését, látszategyeztetésekkel helyettesítik a szociális párbeszéd
intézményeit, manipulált választási rendszereket léptettek életbe, az intézmények élére csak a vezetőkhöz
feltétlen lojális személyeket neveztek ki. A közhangulat manipulációjához a mindannyiunk pénzén
működtetett közmédiát használják, megtévesztik az állampolgárokat és a közismert fogalmakat hamis
tartalommal sulykolják.
A képviseleti demokrácia gyengeségei következtében kialakult demokratikus hiány, a megroppant
szociális összetartás, a kiüresedett intézményrendszer, a beszűkült politikai elit léte – sajnálatos módon – utat
nyitott a szélsőséges nézetek térnyerésének.
Az újjáépítendő IV. Köztársaság csak akkor jelenthet majd az emberek életszínvonaluk szempontjából
minőségi előrelépést, ha a Magyar Szocialista Párt kormányzati megbízását követően biztosítja az
egyéneknek a közvetlen részvételi lehetőségeket a közügyeket érintő döntések előkészítésében,
meghozatalában és ellenőrzésében.
A Magyar Szocialista Párt az állampolgárok részvételével kialakítja, létrehozza és működteti az új
Köztársaságra jellemzővé váló közvetlen demokrácia intézményeit. A baloldali társadalomkép egyik
jellegzetes vonásává válik az, hogy a képviseleti demokrácia intézményei mellett megerősödnek a részvételi
demokrácia értékei és intézményei. Közös ügyeink megoldásához új társadalmi erőforrások mobilizálására
van szükség. Ehhez az kell, hogy az érintettek közvetlen tapasztalatokat szerezhessenek a demokratikus
döntések meghozataláról. Fontosnak tartjuk, hogy a közösen meghozott döntésekben ne csak egy szűk réteg
vehessen részt, hanem biztosítva legyen az érintettek számára a széleskörű és folyamatos részvétel. Ahhoz,
hogy a meghozott döntések minősége javuljon, az kell, hogy az érintettek sokszínű tudása, szakértelme és
tapasztalata beépüljön a határozatokba. Az önkéntes jogkövető magatartás csak akkor válik jellemzővé, ha az
érintettek szerepet kapnak a döntések előkészítésében, az alternatívák kidolgozásában és végső soron a
döntések meghozatalában. Közös ügyeink intézésében a civil szervezetek által megjelenített álláspontokat is
érvényre kell juttatni, ezért a döntéshozatali mechanizmus során a civil véleményeket intézményes keretek
között, előre kalkulálható módon, tervezhetően figyelembe kell venni.
A közvetlen állampolgári részvételt biztosító helyi gyakorlatok, kísérletek, próbálkozások szigetszerűen
már napjainkban is több helyen is működnek és sok kedvező tapasztalattal erősítették a részvételi demokrácia
társadalmi hasznosságát. (pl.: Állampolgári Tanácsok, intézményi-, és népszavazások, közmeghallgatások,
adóátirányítás lehetőségének kiszélesítése, korrupció elleni harc kiszélesítése, alternatív intézményrendszer
kiépítése, civil parlament felállítása, e-parlament kiépítése, az internet szolgáltatást közműnek nyilvánítani, a
választójogban tapasztalható egyenlőtlenségek megszüntetése, a nemzeti konzultáció intézményével való
visszaélések megszüntetése, térfoglaló mozgalmak).
A részvételi mozgalmak értékei kölcsönösen és kedvezően hasznosulhatnak a társadalom más alrendszerei
egymásra hatásai során is. Különösen hasznos az egyének részvételének biztosítása a közösségi aktivitások,
az önkéntes mozgalmak és a szociális gazdaság területén.

