ÖSSZEFOGÁS AZ ÚJ KÖZTÁRSASÁGÉRT!
Magyarország polgáraihoz fordulunk!
Mindazokhoz, akik másfél évvel ezelőtt hittek a Fidesz terveiben és ígéreteiben, akik most úgy
gondolják, rossz irányba mennek az ország dolgai, hiszen Magyarország milliók számára az
igazságtalanság, a reménytelenség és a leszakadás országa lett. Mindenkihez, aki azt kívánja, hogy
építsük újra a demokratikus jogállamot, szüntessük meg a hatalommal való visszaélést, a politikai
korrupciót, a pártkatonákra épülő államot, a visszaható hatályú törvényalkotást. Mindenkihez, aki
azt kívánja, hogy tartsuk tiszteletben a független intézményeket, tartsuk és tartassuk be mindenkivel
a parlamentáris demokrácia írott és íratlan szabályait.
Az elmúlt húsz évben jelentősen nőtt a bizalmatlanság a politikai elittel szemben, hiszen a pártok
sokszor hazugsággal, a valós szándékok eltitkolásával, vagy egyszerűen program nélkül szereztek
felhatalmazást. Tudjuk és érezzük, hogy a választók elfordultak a pártoktól, de a politika csak akkor
lehet ismét közös ügyünk, ha egyre többen kivesszük a részünket belőle. A politika iránti bizalmat
csak közösen teremthetjük meg.
Új összefogásra hívunk minden demokratikusan gondolkodó polgártársunkat, bal és jobboldalról
egyaránt. A forrongó civil mozgalmak résztvevőit, az érdekegyeztetésből kiszorított
szakszervezetek tagjait, az egyetemek polgárait, az önkormányzati intézményeiktől megfosztott
városlakókat és falun élőket, az adóprésbe szorított vállalkozókat, az igazságtalan adózásra
kényszerített alkalmazottakat, a visszaható hatályú törvénykezést elszenvedőket. A közigazgatás
szakembereit, az egészségügy, az oktatás, a kultúra dolgozóit. Fiatalabbakat és idősebbeket.
Valamennyi korosztály képviselőit.
Kössünk új társadalmi szerződést, gazdasági megegyezést a jogállam visszaállítására, a fejlődés
beindítására, az igazságosabb, szolidárisabb, szabadabb Magyarország megteremtésére!
Új együttműködésre van szükség a társadalomban!
Egy Magyarország van. Ez az otthona szegénynek és gazdagnak, dolgozónak és munkanélkülinek,
sikeresnek és a változások veszteseinek.
Magyarországnak társadalmi békére, az embereknek biztonságra van szükségük!
Az állam polgárainak felelősséget kell viselniük saját és közösségeik sorsának alakításában.
Fogadjuk el, hogy felelős életvezetésre, gazdálkodásra, igazságos és közös teherviselésre van
szükség. Hiszünk a jogok és kötelezettségek egyensúlyában, abban, hogy az együttélés normáit
mindenkinek be kell tartania, azokkal szemben pedig, akik ezt nem fogadják el, az államnak
kötelessége fellépni.
Az állam felelőssége, hogy megteremtse a leszakadók, a mélyszegénységben élők számára a
létfenntartás biztonságát. Biztosítsa mindenki számára a tudáshoz, a munkához, az egészségügyi és
a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést, segítse a versenyben hátrányt szenvedők
felzárkóztatását.
Felelős, igazságos, rendet és biztonságot teremtő állam felépítésére, a szolidáris társadalom
megteremtésére szövetkezzünk!
Új megegyezésre van szükség a gazdaságban!
Kössünk olyan megegyezést, mely elfogadja, hogy a gazdaságpolitika középpontjában a valódi
munkahelyteremtés, a gazdaság termelésen és innováción alapuló élénkítése és felelős költségvetési
politika áll.
A bezárkózás helyett kapcsolódjunk jobban a nemzetközi munkamegosztás rendszerébe,
támogassuk, hogy a magyar kis- és közepes vállalkozások alkalmassá váljanak a hazai és a
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nemzetközi piacokon zajló megmérettetésre. Erősítsük a helyi gazdasági együttműködéseket, a
helyben termelt áruk helyi fogyasztását, mert ez lehet az eszköze a leszakadó térségek
megmentésének, a hátrányos helyzetű csoportok munkához juttatásának. Segítsük egy új szociális
szövetkezeti mozgalom szerveződését.
Egyezzünk meg egy igazságosabb közteherviselésben. A többkulcsos, igazságos adórendszer
bevezetésében, hogy a terhekből a magasabb jövedelműek nagyobb részt vállaljanak.
Egyezzünk meg a környezeti és társadalmi fenntarthatóság, a zöldgazdaság értékeinek
képviseletében.
Mindehhez megegyezésre hívjuk a gazdaság szereplőit, a szakmai szervezeteket és
érdekképviseleteket, a szakszervezetek, a munkaadók, a pénzügyi szektor és az állam képviselőit,
hogy közösen dolgozzuk ki, milyen – minden résztvevő számára elfogadható, támogatható és
végrehajtható – intézkedésekre és szerkezeti átalakításra van szükség a gazdasági válságból való
kilábaláshoz, a gazdaság modernizációjához.
Együttműködő, felelős és fenntartható gazdaság megteremtésére szövetkezzünk!
Új kiegyezésre van szükség a politikában!
Egyezzünk meg, hogy egy olyan politikai kultúrát teremtünk, amelyben tiszteletet érdemlő
ellenfélnek és nem megsemmisítendő ellenségnek tekintjük azt, akinek más a véleménye.
Egyezzünk meg abban, hogy az új politikai kultúra része a párbeszédre való törekvés, a
kompromisszumok keresése, a különböző érdekek összehangolása és az önszerveződő civil
társadalom támogatása.
Egyezzünk meg abban, hogy az ország demokratikus berendezkedése, jogállami normái
sérthetetlenek. Közösen fogadjuk meg, hogy hazánk Alkotmánya akkor lesz mindenkié, ha az
széleskörű konszenzussal születik meg. Egyezzünk meg abban, hogy mindenkor betartjuk és
betartatjuk a parlamentáris demokrácia írott és íratlan szabályait, a széleskörű és egyenrangú
érdekegyeztetés rendszerét.
Egyezzünk meg abban, hogy tiszteletben tartjuk az önkormányzatisághoz való jogot, értékként
tekintünk a független és szabad sajtóra, támogatjuk a szabad és független közszolgálati médiát,
biztosítjuk a vallás és világnézeti szabadságot és a félelem nélküli életet. A magyar kulturális
nemzet részének és a politikai nemzet jelképes tagjainak tekintjük a határon túl élő magyarokat.
Tiszteletben tartjuk szervezeteik szuverenitását, támogatjuk autonómia törekvéseiket és elősegítjük,
hogy szülőföldjükön magyarként boldogulhassanak.
Felelős közélet, több demokrácia és szociális biztonság megteremtésére szövetkezzünk!
Mindenkire számítunk!
Rendezzük el együtt közös dolgainkat! Haladjuk meg közösen az átmenet elmúlt húsz esztendejét,
hozzuk helyre együtt közös hibáinkat, a rendszerváltás utáni évek zsákutcába vezető próbálkozásait,
igazságtalan döntéseit. Kössünk egyezséget az igazságos, szabad, európai, demokratikus és modern
Magyarország megteremtésére. A ”fülkeforradalom” után teremtsük meg közösen a biztonságot
teremtő, élhetőbb Magyar Köztársaságot, mindannyiunk közös hazáját.
Mindehhez változnunk kell magunknak is. Mi változunk, hogy változtathassunk!
Ez a baloldal ajánlata Magyarországnak.

