A Magyar Szolidaritás Mozgalom politikai nyilatkozata
A Szolidaritás Mozgalmat az Orbán-kormány antidemokratikus, a jogállamot és a
jogbiztonságot puszta „jogászkodásra” cserélő jogfosztásai, a társadalmi rétegek közt
meglévő feszültségeket a megoldások helyett kiélező politikája és a választoknak a
jelenlegi parlamenti pártokkal szemben érzett csalódottsága, bizalmatlansága hívta
életre.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom, mint azt a neve is mutatja, nem párt. A mozgalom
gyorsan gyarapodó tagjai és támogatói közt megtalálhatók a legkülönfélébb társadalmi
rétegek képviselői csakúgy, mint a szociális helyzetüket tekintve gyökeresen eltérő
élethelyzetben lévő polgárok. A mozgalom nem ideológiai, világnézeti szövetség, hanem
konkrét, az ország jövőjéért aggódó és annak jobbrafordulásáért tenni akaró emberek
sokasága, közössége(?). A Szolidaritás mozgalomban nem kérdés, ki honnan jött. Az a
fontos, ki mit akar tenni annak érdekében, hogy az ország kiszakadjon a megosztottság
és a másikra mutogatás posványából. Nem vagyunk egyformák, de abban azonos a
véleményünk, hogy Magyarországon nem mehetnek tovább így a dolgok. Szót kell
értenünk egymással és meg kell értenünk egymás gondjait, problémáit, hiszen
mindnyájunknak valahol közösek az érdekeink, közös a jövőnk.
Az apátia, a puszta elkeseredettség és belenyugvás, a „kaparj kurta, neked is jut”
mentalitás feltétlen elfogadása évszázadok óta teszi kiszolgáltatottakká az embereket
Magyarországon. A Szolidaritás Mozgalom legfőbb célja, hogy ezen változtasson.
Elkötelezettek vagyunk a magántulajdon legteljesebb védelme mellett, elkötelezettek
vagyunk az egyéni szabadságjogok és a vállalkozás szabadsága mellett. Hiszünk abban,
hogy mindezek kiteljesedése csak az egymásra történő odafigyeléssel, a társadalmi
szolidaritás kiteljesítésével, egymás problémáinak figyelembe vételével érhető el.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom kiemelt fontosságot tulajdonít a fékek és ellensúlyok
meglétének és hatékony működésének, amelyek nélkül elképzelhetetlen a modern
jogállam és parlamentáris demokrácia. Alapvetően fontosnak tartjuk a pártok nyílt
versenyét, a kisebbségi jogok és vélemények sokszínűségének tiszteletben tartását, az
EU Alapjogi Chartájában megfogalmazott polgári jogok érvényesülését. Elkötelezettek
vagyunk az Európai Unió jogrendszere által képviselt és szabályozott piacgazdaság
mellett. Támogatjuk az állampolgárok és vállalkozók közösségeinek szabadságát, azaz a
közjó és a kölcsönösség jegyében szabályozott gazdasági-társadalmi viszonyok
kiteljesedését. Fontosnak tartjuk a nagy ellátó rendszerek működésének a szolidaritás
elvein alapuló régóta halogatott korrekcióját, hatékonnyá tételét.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom ideológiai-, érzelmi beállítódástól függetlenül nyitott
mindenki előtt, aki elfogadja a fenti alapelveket.

Leszögezzük, a mozgalomnak nem lehet célja a feltétlen restauráció, az előző időszak
rosszul működő vagy csődötmondott módszereinek, eljárásainak, a politikai és ezzel
összefonódó gazdasági alkuk rendszerének változtatás nélküli helyreállítása.
A parlamentáris demokráciában a hatékony politikai akaratnyilvánítás és
akaratérvényesítés eszközei a parlamenti pártok, ami feltételezi a választásokon
többséget szerző csoport kormányzását, valamint a mindenkori ellenzék kontroll
funkcióját. Az Orbán-kormány által megkonstruált torz és a saját hatalmukat bebiztosítani
szándékozó új választási rendszer praktikusan szövetségkötésre ösztönzi az ellenzéket.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom felismerve ezt a kényszert, meghirdette a
Demokratikus Ellenzéki Kerekasztalt, amely teret ad a civil társadalom és a demokrácia
mellett hitet tevő pártok értelmes párbeszédének.
A kerekasztal célja a fent részletezett demokratikus viszonyok helyreállításán túl olyan
politikai alternatíva kidolgozása, amely kitörési lehetőséget kínál a hátrányos helyzetű
térségek, illetve lakóik számára. Megoldást ad a társadalmat és a gazdaságot sújtó
nagymértékű munkanélküliségre. Kiszámítható növekedést tesz lehetővé a vállalkozások
számára. Beilleszkedési lehetőségeket teremt az egészségügyi- és képzési
rendszerekből kirekesztettek, a rasszizmus és egyéb előítéletek áldozatainak.
Támogatást nyújt a különféle közösségi kezdeményezésekhez, a kultúra „munkásainak”
és mindazoknak, akik elkötelezettek a demokrácia kiszélesítése és a jólét
kibontakoztatása mellett.
A Demokratikus Ellenzéki Kerekasztal-tárgyalások elfogulatlan levezetését felvállalva a
Szolidaritás Mozgalom felkéri a résztvevő civil szervezeteket és pártokat, hogy a békés
hatalomátvétel érdekében
 Átmenetileg fogadják el a jelenleg érvényes, bár alapvetően torz választási
rendszer nyújtotta korlátozott lehetőségeket.
 Készítsenek programot, amely választ ad a társadalmat sújtó legégetőbb
problémákra és átfogó megoldásokat kínál az állampolgárok önálló, felelős
törekvéseihez.
 Korábbi elképzeléseik és gyakorolt politikáik hibáinak felismerésére törekedve
alkalmazkodjanak a társadalom elvárásaihoz, kerüljék a felelőtlen ígérgetések
csapdáját.
 Hatalmi-szervezeti reprezentációjuk iránti igényeiket korlátozzák a közjó
érdekében.
 Kiinduló feltevésként fogadják el, hogy az egymás törekvéseit kontrolálókorlátozó viták során kibontakozó egyetértés mindegyiküknek kellő esélyt nyújt a
szavazók támogatásának elnyerésére.

A DEKA keretei közt lehetőséget szeretnénk teremteni egy minden eddiginél
kimunkáltabb, reális és magasszínvonalú program elkészítéséhez, amelynek birtokában
az azt kidolgozók felelősséggel tudják megszólítani a választókat.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom ez úton is felkér minden, a mozgalmat támogató egyént
és különféle elvek, célok mentén szerveződő csoportot: környezetében tegye ismertté a
DEKA feladatait és céljait. Hangsúlyozza az eredményes DEKA tárgyalásokban rejlő
lehetőségeket, és tegye érthetővé, hogy egyedi és rendkívüli lehetőség előtt állunk. A
Szolidaritás mozgalom pártolói magyarázzák el a demokrácia alapelveit valló
jobboldaliaknak és baloldaliaknak, szegényeknek és gazdagoknak, alkalmazottaknak és
vállalkozóknak, hogy a DEKA tárgyalások eredményképpen kidolgozott programot
képviselő jelöltekre szavazva egyszerre lesz lehetőségük
 A demokrácia és az európai jogállam helyreállítására
 A gazdaság és társadalom kibontakozását középpontba állító program
támogatására, valamint
 Ideológiai -, politikai-, érzelmi kötődéseik kifejezésére
A Szolidaritás Mozgalom pártolói magyarázzák el a jövendő választóknak, hogy az
egyéni körzetekben fellépő DEKA képviselők a közös programot képviselik, azonban
listára leadott szavazataikkal a választók összesített arányai szerint olyan képviselők
jutnak a parlamentbe, akik pártpreferenciájuk, vagy/és az általuk támogatott értékek
mentén képviselik a programot.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom vezetői felszólítják támogatóikat, hogy követeljék a
demokratikus értékeket valló pártoktól a legnagyobb fokú együttműködést. Küzdjenek az
önsorsrontó széthúzás, kivagyiság, önfejűség ellen, és tájékoztassák a választókat arról,
hogy a Magyar Szolidaritás Mozgalom minden tőle telhetőt megtesz a civil társadalom és
a pártok egyetértésének kialakításáért, az egyetlen megoldásért, amivel a jelenlegi
kormány leváltható és megkezdődhet a korábbi politikai hibákat is meghaladó
kibontakozás.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom felszólítja szervezetének pártoló tagjait, hogy
mutassanak példát mindenki számára a félelem leküzdéséből, az összefogásból, az
együttműködésből, a szolidaritásból, a kirekesztés tagadásából, a megosztottság
elutasításából, az önös érdekek háttérbe szorításából valamint a demokratikus értékek
képviseletéből.
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