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A Demokratikus Koalíció Kongresszusának
Kiáltványa
„Hazádnak rendületlenűl
Légy híve…”
A Demokratikus Koalíció Kongresszusa nemzeti ellenállásra szólítja a magyar polgárokat.
Azt javasoljuk, azt kérjük, hogy ne törődjenek bele, ne fogadják el, hogy hazánkat önkényuralmi
maffiakormány irányítja.
A rendszerváltás után azért teremtettünk demokráciát, azért választottunk újra és újra parlamenti
képviselőket, és azért alakítottunk az országgyűlésnek felelős kormányt, mert azt kívántuk,
hogy szabad és gyarapodó életünk legyen. Ma azonban félelem telepszik a hétköznapokra,
dúl a kormányzati szintre emelt korrupció, új, fideszes urak emelik magukat a törvény fölé.
A „nekik mindent szabad, nekünk meg azt szabad, amit ők megengednek” elv alapján mi nem
kérünk ebből!
Nem kérünk a kormány által gerjesztett és vezetett „szabadságharcból”. A mi szabadságunkat
nem Európa, nem a siker reményében vállalkozó gazdasági társaságok, nem az önállóságával
élni akaró művészet, tudomány és iskola, nem a bevándorlók veszélyeztetik, hanem az Orbánrezsim. Nem kérünk a bűnbakokból, az aktuálisan kinevezett ellenségekből. Hazánknak ma
egyetlen ellenfele van: Orbán Viktor rendszere. E rendszer alázatos kiszolgálása történelmi,
nemzeti érdekeink cserbenhagyása, erkölcstelen önfelmentés és önigazolás.
A nemzeti ellenállás nem csendes félreállás, kivárás, alámerülés. A nemzeti ellenállás
cselekvést követel. Mert ez a mi országunk, ami olyan lesz, amilyenné mi, magyar polgárok
tesszük. Nem hősökre, nem forradalmárokra, hanem polgári jogukkal és kötelességükkel
élni akaró és tudó bátor emberek sokaságára van szükség. Mert Orbánt és rendszerét nem
buktathatja meg helyettünk a külföld, és magától sem fog elmenni. Csak mi, öntudatos polgárok
tudjuk elérni a bukásukat.
A nemzeti ellenállás elsősorban közéleti szerepvállalás, a közügyekben való részvétel.
A véleménymondás, az igazság keresése, a demokratikus ítéletalkotás, a szervezkedés, a
tiltakozás, a holnap demokratikus Magyarországa programjának összeállítása és meghirdetése.
Mutassunk példát, a mindennapokban viselkedjünk demokrataként, szabad és felelős
polgárként. Ne feledjük a rezsim bűneit, mert mindenkinek viselnie kell a felelősséget.
Nincs politikamentes politika. Még a jogos csalódások sem vezethetnek a demokratikus
intézményrendszer, az alkotmányos és szabad politikai versengés elutasításához.
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Ahol nincs politikai verseny, ahol nincs szabad és tisztességes pártküzdelem, ahol nem él és
nem virul a szabad sajtó, ott az önkénynek nyitnak utat. Mi önkény helyett szabadságot és
demokráciát kívánunk.
A nemzeti ellenállás sokfajta demokratát hív közös küzdelemre. Ezért az nyitott, befogadó
és nem önző, nem kirekesztő. Minden demokratára szükség van, függetlenül demokratikus
meggyőződése színétől, belső kételyeitől vagy akár tévedéseitől. Nem az a kérdés, hogy ki
tudja legmagasabbra emelni saját zászlaját, hanem az, hogy kik képesek közösen fellépni az
orbáni maffiakormány ellen egy jobb Magyarországért.
Nyitottan, szimpátiával figyeljük a nemzeti ellenállás részeként szerveződő új civil mozgalmakat,
a parlamenten kívüli ellenzék tiltakozó akcióit, tüntetéseit. Szükség van rájuk Orbán rendszerének
gyengítésében, megdöntésében, az új Magyar Köztársaság megteremtésében. Azt javasoljuk,
hogy civilek és pártok ne riválisként, hanem közös célért küzdő partnerként tekintsenek
egymásra. Mert bár pártok és civilek különböző eszközökkel, módszerekkel, programokkal és
vezetőkkel harcolnak, de azonos a célunk, és együtt több polgárhoz jutunk el, mint külön-külön.
Csak együttműködéssel teremthetjük meg a nemzeti ellenállás legszélesebb társadalmi
bázisát.
Békés rendszerváltást akarunk. Olyat, amelyben nincs helye az erőszaknak, hazánk destabilizálásának. Haragból és indulatból nem sarjadhat ki az új, demokratikus szabadság rendje. Nem
várhatunk 2018-ig az új választással. Azt kívánjuk, hogy a nemzeti ellenállás mielőbb törje meg
a hatalmon lévők parlamenti többségét, hiszen tudjuk, hogy a rendszerváltók ma is többen
vannak, mint a rendszert támogatók. Csak meg kell szerveznünk ezt a többséget.
Radikalizmus kell a cselekvés elhatározásában, de hideg fej a megvalósításában és nagyfokú
felelősség a jövő tervezésében. Elutasítjuk a gazdasági és a szociális populizmust, a felelőtlen
ígérgetést, az alaptalan antiglobalizmust és az általános politika- és elitellenességet.
A parlamentarizmus és a piacgazdaság lényegénél fogva soha nem lehet tökéletes, mindig
javításra szorul. Nincsenek egyedül üdvözítő megoldások, nincs egyetlen, tökéletesen igaz
ságos és hatékony társadalom- és gazdaságpolitikai modell. Sok okunk van kritikával illetni az
elmúlt negyedszázad magyar valóságát. Ezért indokoltnak tartjuk a rendszerkritikát, ha annak
célja a magyar parlamentarizmus és a piacgazdaság javítása, de elutasítjuk, ha arra irányul,
hogy felszámoljuk a szabadság politikai és gazdasági rendjét. Mert ez a rend nem más, mint
a lelkiismeret, a vélemény, a sajtó, a gyülekezés szabadságára, a szabad pártversengésre
épülő parlamentarizmus, illetve a magántulajdon szentségére, a vállalkozás szabadságára,
az állam döntően szabályozó és ellenőrző szerepére épülő piacgazdaság.
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Magyarország ma békétlenségben él. Honfitársaink jelentős része méltán elégedetlen a
helyzetével. Éppen ezért indokolt kritikával, jogos felháborodással új utakat, megoldásokat
keresni. Az általunk választott megoldások, intézmények, szabályozás ezernyi része megváltoztatható, de egy valami nem: a demokratikus rendszer. Ez pedig a szabad Magyarország
1989-90 óta létező parlamentáris demokráciája, piacgazdasága, és tegyük hozzá, nyugatos
elkötelezettsége.
Az új Magyar Köztársaságot visszavezetjük Nyugatra. Hazánk történelmi sikerének, nemzeti
érdekeink képviseletének előfeltétele, alapja a humanizmus, szabadság és demokrácia európai
értékeinek vállalása, az ebben osztozó szövetségeseinkkel való legszorosabb együttműködés,
partnerség és barátság.
Új, demokratikus többséget akarunk, amely visszaadja az alkotmányos jogállamot,
újrateremti a Köztársaságot. A politikai rendszer működésében csalódott választók
sokaságának több jogot kívánunk adni arra, hogy a parlamentáris népképviseleten túl
közvetlenebbül is beleszólhasson hazánk életének, szabályainak, törvényeinek alakításába.
Véget vetünk a mindent behálózó korrupciónak, megtörjük az oligarchák hatalmát. Csak így
építhető újra a politikai rendszer iránti bizalom és közerkölcs, ami nélkül nincs erős, demokratikus
politikai közösség.
Hazánk sokmillió szegény és pár ezer gazdag ember országa lett. Évtizedek óta nem volt
ilyen égbekiáltó távolság és megosztottság a tehetősök szűk világa és a kiszolgáltatottak, a
reményvesztettek sokasága között. Mi nem ilyen országot akarunk. Mégis, már most kell szólni,
hogy Orbán után sem lesz egy csapásra könnyebb az élet. Ahhoz, hogy lazítsunk a sokak
számára alig elviselhető élet szorításán, nyugalomra, a gazdasági élet kiszámíthatóságára, a
mindenkinek járó siker lehetőségére és egymás megbecsülésére lesz szükség, mindehhez
pedig kitartásra és nem kis türelemre.
A Demokratikus Koalíció eltökélt ebben a küzdelemben. Hívjuk tagjainkat,
szimpatizánsainkat, választóinkat, valamennyi magyar polgárt a nemzeti ellenállásban
való részvételre, az új Magyarország, az új Köztársaság megteremtésére.

Budapest, 2015. február 6.

Demokratikus Koalíció
Kongresszusa
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