AZ ELŐVÁLASZTÁS TÉTJE
A V21 csoport felhívása
Az előválasztás első fordulója valódi siker, a demokrácia ünnepe, a 21. századi új Magyarország
születésének első pillanata. Az állampolgárok százezrei kezükbe vették a saját és országuk
sorsának alakítását.
A V21 csoport, amely az országot 1990 és 2010 között irányító, különböző politikai felfogású
kormányok tagjaiból áll, üdvözli az előválasztás első fordulójának eredményét. Örömmel tapasztaljuk,
hogy Magyarországon a változást akaró polgárok megértették: csak úgy érhető el a kormányváltás, ha
kiállnak a véleményükért, és aktívan részt vesznek a közéletben. Így állítható helyre a jogállamiság,
így teremthető meg a korrupció nélküli piacgazdaság, a társadalmi szolidaritás.
Köszönjük a választóknak, az együttműködő ellenzéki pártoknak és az előválasztások lebonyolítását
segítő civil szervezeteknek a részvételt és az áldozatos munkát. Gratulálunk az előválasztáson győztes
106 egyéni képviselőjelöltnek, akik jövő tavasszal az Orbán Viktor által személyesen kiválasztott
jelöltekkel mérkőznek. Biztató, hogy sok új, fiatal és hiteles ember vállalta a megmérettetést és áll
készen közéleti feladatok vállalására.
Az első fordulóban a választók eldöntötték, hogy a választási körzetekben kit látnak a
legalkalmasabbnak és legesélyesebbnek arra, hogy legyőzze Orbán Viktor jelöltjét. Most az előttünk
álló második fordulóban a polgárok megválasztják az egyesült ellenzék közös miniszterelnök-jelöltjét.
Őrá az a feladat vár, hogy az ellenzéki pártok, mozgalmak közös kampányát vezetve személyiségével
és programjával erős politikai felhatalmazást szerezzen a választóktól.
Sok a nehezítő körülmény, de még a jelenlegi választási rendszerben is van esély arra, hogy nagy
társadalmi támogatottság esetén ne csak kormányváltást, hanem rendszerváltást vigyünk végbe. Ehhez
a parlamenti választásokig a ma még bizonytalanok vagy kétkedők tömegeit is meg kell győzni arról,
hogy érdemes a demokrácia és a jogállamiság helyreállítására szavazni. Csak a velük együtt felépített
társadalmi többség teremtheti meg a békés és visszafordíthatatlan változtatás feltételét
Magyarországon.
A változást akaró többség által támogatott új kormány helyreállíthatja hazánk és szövetségeseink
közötti bizalmat, megszerezheti az Európai Unió politikai és pénzügyi támogatását a jogállam
visszaépítésének, Magyarország jóléte emelésének nagy feladatához. Túljuthatunk azon a rezsimen,
amely hazánkat az európai demokráciáktól módszeresen eltávolította, keleti autoriter hatalmaknak
eladósította, a magyar nemzetet hamis ideológiai csatákkal tudatosan megosztotta, eközben
elhanyagolta az oktatás, a kultúra ügyét, az egészségügyet és függésben tartotta a szegényeket.
Mi, a V21 tagjai arra kérjük honfitársainkat, hogy ismét éljenek demokratikus jogaikkal,
vegyenek részt az előválasztás most következő második menetében és másokat is buzdítsanak a
részvételre. Minél többen veszünk részt a második fordulóban, annál nagyobb az esélyünk, hogy
azt az integratív miniszterelnök-jelöltet sikerül megválasztanunk, aki leginkább képes az eltérő
politikai felfogású, de változást akaró szavazók megszólítására, és akinek a vezetésével a jövő évi
választásokat követően békés és jogállami keretek között valódi politikai és társadalmi
változások kezdődhetnek Magyarországon.
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