Tegyünk igazságot!
A demokratikus európai Magyarországért!

Magyarország ma igazságtalan. A Fidesz kormány szétszakította az országunkat és
békétlenséget hozott. Baráti családok, munkahelyi közösségek, falvak és városok lakói esnek
egymásnak, miközben százezrek hagyják el otthonaikat és mennek külföldre. Aki szegény
szegényebb lett, a kormánypárt kegyencei pedig dőzsölnek és az emberek döntő többsége
számára elérhetetlen luxusban élnek. Ahová a Fidesz betette a lábát, ott nincs béke, se
itthon, se a határon túl, se az Európai Unióval való viszonyunkban. Azért nincs nyugalom,
mert

Magyarország

igazságtalan.

Tegyünk

igazságot,

a

demokratikus,

európai

Magyarországért, az Új Magyar Köztársaságért!
Köszönet Botka Lászlónak a munkájáért! Lemondása után az MSZP összezárt, folytatja
a karakteres baloldali, szociáldemokrata politikáját. Kormányváltást akarunk, mert sok
százezer támogatónk, sok millió választópolgár azt akarja, hogy új kormány legyen. A
kormányváltás azonban csak eszköz, lehetőség, a cél az, hogy igazságos és boldogabb
országunk legyen. Az a cél, hogy Magyarországon a dolgozók a munkájukból boldogulni
tudjanak, a vállalkozók sikeresek legyenek, a nők és a férfiak között esélyegyenlőség legyen,
az idősek tisztességes megbecsültségben élhessenek, a fiataloknak pedig ne elhagyni kelljen
a hazájukat, hanem tanulmányaik révén biztos munkahelyet szerezhessenek.
Tisztában vagyunk azzal, hogy a kormányváltás a jelenlegi, igazságtalan választási
rendszerben csak a demokratikus ellenzék széles körű megállapodása révén lehetséges.
Ennek a megállapodásnak a keretében lényegesnek tartjuk, hogy egyezségre jussunk a
hazánk jövőjét meghatározó alapvetésről, egyfajta „demokratikus minimumról”.

Alapelveink:
1. Új Magyar Köztársaságot akarunk! Új Alkotmánnyal létrehozzuk jogi kereteit!
Csatlakozunk az Európai Ügyészség felállításához!
2. Új, arányos választási rendszert alakítunk ki, amely garantálja a voksolás
szabadságát és tisztaságát.
3. Megerősítjük Magyarország Európai Uniós tagságát. Támogatunk mindent, ami
erősíti hazánk szerepét az Unióban és ellenzünk mindent, ami távolítja
Magyarországot az európai együttműködéstől. Azt akarjuk, hogy a következő
évtizedben hazánkban bevezethessük az eurót.
4. Támogatjuk a határon túli magyarok törekvéseit, a belügyeikbe való külső
beavatkozás nélkül.
5. Helyreállítjuk a sajtó szabadságát, a közszolgálati médiát egy párt érdekeinek
elvtelen szolgálata helyett ismét a köz szolgálatába állítjuk.
6. Élhető, modern Magyarországot akarunk! A támogatási és adórendszer
változtatásával megteremtjük a lehetőségét annak, hogy a szegénységben élők
milliói feljebb jussanak! Meggyőződésünk, hogy a jövő a tudás alapú társadalom,
a magas színvonalú oktatás és a hatékony innováció!
7. Kiállunk a kiszolgáltatott társadalmi csoportok mellett, küzdünk a nők és férfiak
közötti esélyegyenlőség megteremtéséért, valamint az egyenlő munkáért egyenlő
bért elvének érvényesítéséért!
8. Változtatunk az elosztás jelenlegi rendszerén! Az egészségügy és az oktatás
szétverése leszakadásunk legfőbb oka, ezért nemzetellenes bűn! Programban
rögzített módon garantáljuk, hogy ezen ágazatok több pénzt kapnak, s a
mindenkori GDP-hez igazított támogatást biztosítunk számukra.
9. A nyugdíjasok számára a nyugdíjminimum emelésével, az alacsony nyugdíjak
felzárkóztatásával javítunk az életminőségen. Elsődleges, hogy az idősek, a
betegek mindenütt az országban időben hozzájuthassanak a színvonalas
egészségügyi ellátáshoz!
10. Hiszünk a fenntartható fejlődésben, abban, hogy minden fejlesztés, gazdasági
beruházás, csak akkor megvalósítható, ha az a jelen érdekeit a jövő károsítása
nélkül szolgálja. Fejlesztéspolitikánknak ez lesz az alapja!
11. Az önkormányzatok ismét a helyi közösségek irányítói lesznek. Eredményes
működésükhöz biztosítjuk az anyagi és jogszabályi feltételeket.
12. Szabad kultúrát akarunk! Több lehetőséget biztosítunk a közművelődésnek, s
kiállunk a művészeti és alkotási szabadság mellett!

Azt akarjuk, hogy az országunkban béke és nyugalom legyen! Azt, hogy Magyarországról
ne kivándorolni kelljen, hanem hazatérni legyen érdemes! Azt, hogy Magyarország
igazságos legyen! Tegyünk igazságot! Magyarországért, az Új Magyar Köztársaságért!

