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A baloldali együttmûködés –
a demokrácia megvédésének és továbbfejlesztésének elõfeltétele
A mai nemzetközi és hazai körülmények között a jobboldali nacionalista radikális populizmus meg-megújuló támadásainak folyamatos pergõtüzében, a transznacionális monopoltõke agresszív gazdasági és politikai
(hozzátehetni katonai) nyomása alatt, gyakorlatilag
igen szûk jelenleg a baloldali erõk tényleges mozgástere. Ezen belül az a realitás, hogy keressük és közösen alakítsuk ki azt a progresszív demokratikus minimumot rövid és középtávra, amely napjainkban képessé teszi nem csupán a szociális haladás iránt érzékeny baloldali, balközép demokratikus erõknek az egymáshoz közelítését, lépéseik összehangolását, hanem
lehetõvé teheti az egyeduralomra törõ szélsõjobboldali-jobboldali erõkkel szemben a politikai passzivitásba hátrált jelentõs néptömegek, kiábrándultak, s a nem
kis számú közömbösök szétszórt táborát a veszélyeztetett demokratikus vívmányok védelmére, megerõsítésére, a társadalmi haladás aktív tudatos körének lényeges szélesítésére.
Az eddigi vitákból kiviláglik, hogy hosszabb távlati
céljaikban, nézeteikben és módszereikben egymástól
meglehetõsen távol állnak egymástól a progresszió
egyes csoportjai, szuverenitásukat súlyos hiba lenne
sérteni: együttmûködésük csak messzemenõen demokratikus, párbeszéden alapuló, konszenzusos, rugalmas
módszerekkel formálható. A közös nevezõ megtalálásához nem lehet behunyni szemünket, az országot és
a világot közvetlenül sújtó bajok elhárításának szükségességétõl. Az ország létezõ pénzügyi egyensúly hiányának leküzdése akár akarjuk, akár nem, kikerülhetetlen. Hazánk modernizáláshoz nélkülözhetetlenné
vált a reformok egész sora. Az azonban, hogy ez hogyan valósítható meg, már vita és megegyezés kérdése szocialisták, liberálisok, józan konzervatívok, a
múlt tanulságaiból tanuló progresszív kommunisták
számára csakúgy, mint a közvetlen érdekeiket védõ
szervezett munkásoknak, alkalmazottaknak, értelmiségieknek, termelésük és megélhetésük hatékonyabb
megoldásait keresõ falusi dolgozóknak, nõknek, fiataloknak, nyugdíjasoknak, nemzetiségi-etnikai kisebbségeknek, különbözõ vallású, világnézetû társadalmi

csoportoknak, benne az ország és saját érdekeiket
valóban összeegyeztetni kívánó vállalkozóknak is.
Hogyan közelíthetõ meg jelen körülményeink között
ez a közvetlen „progresszív demokratikus minimum”,
mely kedvezõbb helyzetbe hozhatja a baloldali orientációjú erõket is az ország haladást kívánó nagy
többségének mozgósítására? Érintsünk néhányat a
napirenden lévõ legfontosabbak közül.
Kétségtelenül mindannyiunk elsõrendû közös érdeke:
az ország pénzügyi-gazdasági egyensúlyának mielõbbi megalapozott rendbe hozása, stabilizálása, amely
azonban nem megy senki részérõl átmeneti áldozatok nélkül. Ez a „válságból” kihozó hatalmas feladat
nem jelenthet sem felelõtlen voluntarista
„szociáldemagóg gazdaságpolitikát”, sem az ország
lakossága nagy többségének érdekeit ignoráló „közteherviselés” igazságosságának megsértését. Ehhez megkülönböztetett gondot kellene fordítani az adó-politikánál arra, hogy nem lehet kivételezettséget adni a
„gazdagoknak”, áthárítani a terhek, áldozatok nagyobb
részét a termelõ-dolgozó néptömegekre, figyelmen kívül hagyni a „progresszivitás” elvét az adó-megállapításoknál, elhanyagolni a jelentõs tömegû „szegénységet”, a munkanélkülieket, az ország elmaradott
térségeit, segítségre szoruló társadalmi és etnikai rétegeit.
A szociális esélyegyenlõség feltételeinek igazságosabb megteremtése megköveteli a dolgozói érdekvédelem jogainak helyreállítását, szilárdabb garanciáit.
Ennek elengedhetetlen része a szakszervezetek szerepének megerõsítése: mûködésük biztosítása minden
munkahelyen és tényleges partneri beleszólásuk az országos és ágazati kérdések eldöntésébe is. Ehhez új
Munkatörvényre van szükség: a dolgozói ellenõrzési
jogok visszaállítására a munkahelyeken, kollektív szerzõdések meghozatalánál, és betartatásánál, a bérügyekbe, a munka- és az életkörülmények javításánál, beleértve az egészségügyet is. Az infláció mértékével
párhuzamosan nélkülözhetetlen emelni a minimálbéreket, korrigálni a létminimum szükségességét
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komolyan véve az elmaradott nyugdíjakat, s megvédeni a nyugdíjak reálértékét. Nem szorulhat háttérbe
a családpolitikában az arra rászoruló gyermekek nevelése anyagi támogatásának ügye az arra rászorultak
elve szem elõtt tartásával, s a dolgozók gyermekei
tanulásának és tehetségei továbbtanulása anyagi feltételeinek biztosítása, a pályakezdõ fiatalok munkája
és életkörülményei megalapozásának elõnyben részesítése.
Az ország és benne a néptömegek boldogulását elõbbre mozdító általános demokratikus politika elképzelhetetlen hazánk adottságainak és érdekeinek megfelelõ korszerû gazdaság fejlesztése központi láncszemként kezelése nélkül. Ehhez kell igazítani elhelyezkedésünket a gazdasági integrációs folyamatok
munkamegosztásában, s szerkezetükben a számunkra
elõnyös ágazatokba összpontosítani beruházásainkat,
szakembereink kiképzését, verseny-képességünket, éspedig nem csak régiónk piacain, de szélesebb térségek
lehetõségeit is tudatosan felhasználva. A foglalkoztatottság bõvítését valamennyi tulajdonformában célszerû ösztönözni. A közellátó intézmények állami kézben
tartása elõnyösebb, s különösen a mezõgazdaságban a
versenyképesség növelése érdekében a kisvállalkozások különféle rugalmas társult formáinak támogatása
látszik hatékonyabbnak. Optimálisan ki kellene
használnunk országunk geopolitikai helyzetébõl adódó elõnyöket, s infrastruktúránkat, exportunkat-importunkat, turisztikánkat ennek megfelelõen célszerû fejleszteni.
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tesebb érvényesítését várja el az ügyészségektõl, bíróságoktól, megtisztításukat a törvényellenes elfogult
pártbefolyásoktól.
Az ország korszerû gazdasági – társadalmi - kulturális elõrehaladásának elmaradhatatlan része a globalizálódás felgyorsuló objektív folyamatai között az
egyenjogúságon, a nemzeti szuverenitáson, a kölcsönös tiszteleten és érdekeken alapuló külpolitika. Az
emberiség és hazánk, az országunkat közvetlenül körülvevõ államok közös érdeke a béke megõrzése, a hódító háborúk, a haszontalan és pazarló esztelen militarizálás megakadályozása. Nem csak a hivatalos, de
a civil külkapcsolatokban is vezérlõ elemmé kell váljon a népek szabadságtörekvéseivel való szolidaritás
az egész világon. A magyar nép külön saját érdeke, a
szomszédainkkal való jó viszony ápolása, a vitás
kérdések békés rendezése: ez használ az országainkban élõ nemzetiségi kisebbségek kölcsönös szabad fejlõdésének, közvetlen régiónk nyugalmának.
A jövõbe tekintõ demokratikus politikából nem maradhat ki a jó értelemben vett globalizálódó világunkban a természet védelme, az egészséges környezet biztosítása, a nyersanyagok, az energia ésszerû felhasználása, a még terméketlen földi területek hatalmas
tartalékainak az emberiség javára történõ felhasználása.
Ezeket a XXI. századi új kihívásokat a már több mint
hat és félmilliárd számára, s országunkban is egy korszerû új baloldali alternatíva képes mozgásba hozni.
Véleményem szerint ma olyan helyzetben vagyunk,
hogy nem a nézetkülönbségek hitvitáit kell elsõsorban
elõtérbe helyezni, hanem a társadalmak fejlõdésének
elõbbre vivõ gyakorlati feladatait. Természetesen a nézetek tudományos, demokratikus tisztázására is a múlt
és a jelen helyes megítélése, a jövõ távlatai szempontjából nélkülözhetetlenül szükség van, mégis ez nem
zavarhatja meg a közvetlenül és az azt követõ idõszakban elõttünk álló sorsdöntõ tennivalókban, a cselekvésben való együttmûködésben a megegyezést és közös fellépést.

Létkérdésünk demokráciánk megingott intézményrendszerének erõsítése: megvédése az új fasisztoid
tekintényuralmi törekvésektõl, melyek napjainkban a
teljesíthetetlen, a tömegeket félrevezetõ szociáldemagógiával, s a rasszizmus és az irredentizmus felélesztésével agresszíven jelentkeznek, alkotmány-, és törvényellenességre buzdítanak, s ennek maguk is cselekvõ szervezõi. A demokrácia hívei ezzel szemben
csak tudatossággal és szervezettséggel, az összefogás
erõsítésével képesek védekezni, s a demokrácia dolgozói vonásainak továbbfejlesztésével sikeresebben
elõbbre lépni. A bürokratizmussal, korrupcióval, rendSzéchy András,
bontással, a bûnözés, a megtorlatlan rágalmazások tera
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jedésével, a közerkölcsök és humanista, patrióta tudat
rombolásai ellen nélkülözhetetlen fellépnünk: a képviseleti demokrácia alkotmánynak megfelelõ szigorúbb mûködtetése mellett nagyobb
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