
                                      
A VÁLASZTÁS TÉTJE

A V21 csoport felhívása

Magyarországon jelenleg nem érvényesülnek, vagy végső veszélyben vannak az 1989/90-es 
rendszerváltozás  céljai:  a  politikai  és  sajtószabadság,  a  nemzeti  önrendelkezés,  a 
népképviseleti  demokrácia,  a  többpártrendszer,  az  euro-atlanti  integráció,  a  szociális 
piacgazdaság. Mi, a korábbi kormányok tagjaiból és tisztségviselőiből létrejött V21 csoport 
tagjai, tavaly látleletet készítettünk az ország bajairól és betegségeiről, és ajánlásokat tettünk a 
politikai erőknek. 

A V21 örömmel látja, hogy mind többen hisznek a változás esélyében, és tesznek is érte. A 
pártok  és  civil  szervezetek  összefogtak,  hogy  közös  programmal  helyreállítsák  a  magyar 
demokratikus köztársaságot. A 2022-es választásokon politikai versenyben kiválasztott közös 
képviselőjelöltekkel és miniszterelnökjelölttel lépnek fel a rendszerváltozás elveit feladó, az 
országot keletre kormányzó Fidesszel szemben. 

A V21 üdvözli, hogy az előválasztások mozgósították az ország jövője iránt felelősséget érző 
állampolgárok  széles  körét,  köztük  igen  sok  fiatalt.  Hódmezővásárhely  már  kétszer 
megválasztott  polgármestere,  Márki-Zay  Péter  személyében  a  választók  megtalálták  azt  a 
személyt,  aki  képes  megnyerni  az  Orbán  Viktor  legyőzéséhez  szükséges  széles 
választóközönséget. 

A  V21  támogatja  Márki-Zay  Péter  miniszterelnök-jelöltet  és  az  együttműködő  ellenzéki 
pártokat  választási  felkészülésükben.  Tagjaink  készek  tudásukkal,  tapasztalatukkal 
személyesen hozzájárulni az ellenzéki kampányhoz.

A V21 fontosnak tartja, hogy a választási szövetség programja és a közös lista összetétele 
tükrözze  a  demokrácia  helyreállítására  irányuló  társadalmi  akaratot,  amint  az  nagy erővel 
megnyilvánult a miniszterelnök-jelölti előválasztáson. Az ellenzéki képviselőjelölteket, akár a 
körzetekben, akár a közös listán az egyesült erő találta meg és választotta ki. Ők most nem az 
egyes pártok,  hanem az együttműködés jelöltjei.  Mandátumot is az ellenzéki összefogástól 
kaphatnak, ezért azt kell képviselniük mind a kampányban, mind a hatalom birtokában. 

Küldetésük,  hogy  szerezzenek  parlamenti  többséget,  azután  sürgősen  állítsák  helyre  a 
demokratikus, európai jogállamot Magyarországon. A többpárti versengésnek akkor jön el az 
ideje, ha majd új alapokon, korrekt szabályok szerint indulhatnak a választásokon. Addig a 
választók elsősorban egyetértést, együttműködést és közös cselekvést várnak tőlük.
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