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Társadalmi kihívások

Magyarország válságban és leszakadóban van. Ma már azok a szomszédaink is megelőznek minket,
akik az elmúlt évtizedekben mögöttünk álltak. Végleges leszakadás fenyegeti a tartós szegénységben élők
növekvő csoportját, valamint azokat, akik dolgoznak, de mégsem képesek megélni a fizetésükből. Nekik ma
esélyük sincs a felemelkedésre.
Hazánkban ma egy olyan korrupt politikai csoport uralkodik, amely elfoglalta az államot. Olyan
hatalomkoncentráció zajlott le, amilyet a rendszerváltás óta nem tapasztalhattunk, és ami megengedhetetlen.
Normális működés helyett mindent a függőségek láncolata határoz meg, a boldoguláshoz feltétlen lojalitás és
engedelmesség kell, amely láthatatlan félelmeket szül. Így növekszik napról napra a gazdasági és a politikai
kiszolgáltatottság. Így kerülünk napról napra távolabb a jobb élet lehetőségétől. Távolabb azoktól az értékektől,
amelyek mentén meg lehet szervezni egy szolidáris, félelmek nélkül élő, együttműködő, a kor kérdéseire jó és
hatékony válaszokat adó nemzeti közösséget.
Mi, magyar szocialisták ezért egyértelművé tesszük: a Magyar Szocialista Párt tevékenységének
középpontjában a fizetésből, a nyugdíjukból élők, a kiszolgáltatottak, a nők, a diákok, a munkát keresők és
családjaik érdekei állnak. Azoké, akik a szegénységből önmaguk nem képesek kitörni, és azoké is, akik félnek a
lecsúszástól. Azért küzdünk, hogy a szabadság, a biztonság és az egyenlőség érvényre jusson Magyarországon.
Alapvető és megőrzendő értéknek tekintjük a demokráciát, a sajtószabadságot, a magánélet és a tulajdon
sérthetetlenségét. Mindehhez a civil társadalom különböző közösségeivel való tartós és szervezett
együttműködés szükséges.
A legfontosabb a magyar emberek biztonsága. Az az elsődleges, hogy Magyarország polgárai békében
és normális körülmények között élhessék életüket, hogy sem belső, sem pedig külső veszély ne fenyegesse a
nyugalmukat. Így kell összhangba hozni hazánk és az Európai Unió érdekeit. Magyarország biztonsága
megköveteli, hogy fellépjünk a nemzeti intézmények mellett a közös európai haderő, és a közös hírszerzési
ügynökség felállítása érdekében.
Mindeközben Európa válaszút előtt áll. Az Unió válságát az erős Európa hiánya okozza. Sokan már
látni vélik: a szélsőjobb hatására a modern Európa felvilágosult világa átadja a helyét a már meghaladottnak hitt
eszméknek. A jelenlegi magyar jobboldal ebben a vitában rossz oldalon áll. Ennek az eredménye egy olyan
Magyarország, amelynek nincs tekintélye sem Európában, sem pedig a világban. A jobboldal egy olyan
Magyarországot hozott létre, amelyet szövetségesei és partnerei nem ismernek el és nem tisztelnek, nem
tekintenek megbízható partnernek.
Nekünk, magyar szocialistáknak ki kell mondanunk: az Európai Unió értékeinek és szellemiségének
nincs alternatívája, működésének és felépítésének viszont igen. Magyarország nem térhet le a békés integráció
útjáról, nem zárkózhat be a tudatlan gyűlölködés emelte kerítések mögé! Épp ellenkezőleg: országunknak ki kell
állnia az Unió működésének reformja mellett! A Magyar Szocialista Párt nem fogadja el a kétsebességes
Európát! Több, erősebb és egységesebb Európát akarunk, hiszen, Magyarország a hazánk, Európa az otthonunk.
Nehéz időszak áll mögöttünk. A 2014-es választások eredménye, az összefogás kudarca mind azt
eredményezték, hogy csökkent a belső hit a párt jövőjét illetően. A változáshoz szükséges politikai erő ma még
nem áll készen. A változó világ, a változás előtt álló Európa megértéséből azonban egyértelműen következik,
hogy szükség van az építkező, a változó, a modern és a hatékony Magyar Szocialista Pártra, amelyik
hagyományával, létező szervezeti hálózatával és aktív tagjaival megkerülhetetlen szereplője lesz a jelenlegi
hatalmat leváltó együttműködésnek.
Magyarországnak agresszió és ellenségkeresés helyett nyugalomra, békére, és az együttérzés, a
segítőkészség újraépítésére van szüksége. A mi feladatunk a demokrácia helyreállítása, a szükséges gazdasági
lépések megtétele, a szociális katasztrófa elhárítása, a bizalomépítő és kiszámíthatóságot újrateremtő európai,
külpolitikai fordulat végrehajtása. Ellenzéki pártként a Magyar Szocialista Párt alapvető feladata és felelőssége,.
hogy világos és érthető alternatíváját nyújtson az illiberalizmussal és a tömeges szegénységet termelő
társadalompolitikával szemben. A Magyar Szocialista Párt a békés és normális Magyarországot felépítésében
érdekelt. A a magyar társadalom számára új reményt csak a szabad, biztonságos, egyenlő és európai
Magyarország jelent!
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Változtass 2018!
Magyarországon ma a legtöbben félnek. Félnek a ma problémáitól és a holnap kihívásaitól. Félnek a
szegénységtől, az elszegényedéstől és a lecsúszástól. Ezt a félelmet a mindennapos létbiztonság, a biztos
megélhetés elképesztő hiánya okozza, ez feszíti szét a nyugalom és a békés hétköznapi élet kereteit.
A Magyar Szocialista Párt szerint a biztonság megerősítése érdekében azonnali cselekvésre van szükség
a fizetések és a foglalkoztatás terén, a szociális szférában, az energiahatékonyságban, a mezőgazdaságban, a
részvételi demokráciában, illetve a Fővárosban. Javítanunk kell az oktatás, az egészségügy és az
önkormányzatiság tragikus helyzetén, és nem tűrhetjük el a jelenlegi adórendszer igazságtalanságát sem!
Magyarországon azonnali fizetésemelésre van szükség, mert az alacsony fizetés millióktól veszi el a
tisztességes megélhetés lehetőségét és már a versenyképességünk legkomolyabb gátját jelenti. A méltatlanul
alacsony keresetek tömeges pályaelhagyáshoz, kivándorláshoz valamint egész régiók elnéptelenedéséhez
vezetnek. Az itthon maradottak többségének egyre nehezebb biztosítani a családjuk és önmaguk létfenntartását,
a kevés kedvezményezett mellett a többség életszínvonala rohamosan csökken.
A Fidesz-KDNP kormány leszakító és szétszakító társadalom- és gazdaságfilozófiájával szemben a
Magyar Szocialista Párt politikája arról szól, hogy a mindennapos szociális biztonság megteremtése és a
gyermekszegénység felszámolása a társadalom egészének az érdeke. A dolgozóknak tisztességes fizetés kell, a
nehéz helyzetbe került embereknek pedig segítség a talpra álláshoz. A stadionokon lehet spórolni, a segítségen
és a biztonságon nem!
A családok kiadásainak egyik legnagyobb része Magyarországon még mindig a rezsire megy el. A
Fidesz-KDNP kormány nem nyújt támogatást az energiatakarékosságot és hatékonyságot elősegítő lakás- és
házfelújításokra. Ezzel a környezetünket is károsító politikával tovább növelik az alacsony fizetésből élő
családok megélhetési gondjait.
A Magyar Szocialista Párt azokat is támogatja, akik azért dolgoznak, hogy a magyar föld minél több
embernek adjon kenyeret. Ezért kiállunk a megélhetést kereső gazdáért, és mindenkiért, aki a földet családja
vagy közössége javára hasznosítja. Ezért harcolunk a falun élőket éhbérért dolgoztató új földesurak és a
fideszes földrablás ellen.
Egy új köztársaság csak akkor hozhat az életszínvonalban is minőségi javulást, ha biztosítja az
állampolgárok közvetlen részvételi lehetőségét a döntések előkészítésében, meghozatalában és az ellenőrzésben.
Ezért a Magyar Szocialista Párt kiemelt célja, hogy a képviseleti demokrácia hagyományos intézményei mellett
megerősödjenek a részvételi demokrácia, az aktív állampolgárság értékei és intézményei is. Kiállunk az
esélyegyenlőség újjáteremtéséért, azért, hogy mindenki egyformán hallathassa a hangját!
Nincs erős Magyarország erős Főváros nélkül. A mi Budapestünk éppen ezért erős, önálló, modern,
európai világváros, amelyre az egész nemzetünk joggal lehet büszke. Olyan otthonos hely, ahol biztos a
megélhetés, ahol a lakók közösen döntenek a jövőjükről, megvédik értékeiket, intézményeiket, színházaikat,
tereiket bárkivel és bármivel szemben.
A Magyar Szocialista Párt a józan többség pártján áll. Ezért mi, magyar szocialisták lezártunk egy
nehéz, sok konfliktussal teli korszakot. A szervezeti átalakítás az új Alapszabály elfogadásával befejeződött. A
beletörődés helyett bátor és határozott politikával vesszük fel a harcot a jelenlegi hatalommal szemben, hogy
egy olyan Magyarországot teremtsünk, ahonnan nem kell távoznia annak, aki szabadságban, biztonságban és
egyenlőségben akar élni! Ez a mi utunk, ez vezet el a 2018-as kormányváltáshoz.
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