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Eszünkbe jutott – emlékeznek a
rendszerváltás tizenkét pontjára?
Nyugat.hu - 2020-05-17 12:13:12
Két hete, ellenzék nélkül emlékezett a rendszerváltásra a Fidesz a Parlamentben. Ezen elfogadtak
egy politikai nyilatkozatot, amelyben ez áll: „újólag elkötelezzük magunkat a rendszerváltoztatás
célját és értelmét adó értékek – a szabadság, az alkotmányosság és a nemzeti önrendelkezés –
mellett.”
Nekünk pedig eszünkbe jutott a rendszerváltás tizenkét pontja, amelynek céjlait össze lehet
hasonlítani a mai magyar valósággal. Tegyék meg.

Mit kíván a magyar nemzet? / 1989
Szabad, független, demokratikus Magyarországot.
1. Valódi népképviseletet és többpártrendszert. Biztosítsák a választások szabadságát és tisztaságát.
2. Rendőrállam helyébe jogállamot. Érvényesüljenek az emberi jogok, legyen bírói függetlenség.
3. Szólás-, sajtó-, lelkiismereti és oktatási szabadságot. Számolják föl a hírközlés állami
monopóliumát. Oszlassák föl az Állami Egyházügyi Hivatalt.
4. Jogot a sztrájkra. Ne korlátozzák az érdekvédelem, a követelés és a szolidaritás szabadságát.
5. Méltányos közteherviselést, a közkiadások társadalmi ellenőrzését. Szüntessék meg az egyéni és
csoportos kiváltságokat. Adják meg mindenkinek az emberhez méltó élet alapfeltételeit.
6. Észszerű gazdálkodást, működő piacot, a tulajdonformák egyenjogúságát. Állítsák le a
pénzemésztő és környezetpusztító nagyberuházásokat, szüntessék be a veszteséges vállalatok
támogatását, vessenek véget a vállalkozás és a lakosság megsarcolásának.
7. A bürokrácia és az erőszakapparátus leépítését. Oszlassák föl a Munkásőrséget és az Ifjúgárdát.
8. Szabadságot és önrendelkezést Kelet- és Közép-Európa népeinek. Szűnjék meg Európa katonai,
gazdasági és emberjogi kettéosztása.
9. Semleges, független Magyarországot. Vonják ki a szovjet csapatokat hazánk területéről. Töröljék a
magyar ünnepek sorából november 7-ét.
10. Felelős kisebbségi és menekültpolitikát. A kormány lépjen föl a nemzetközi fórumokon a magyar
kisebbségek védelmében. Szűnjék meg a rendőri szemlélet és a jogtalan megkülönböztetés a
romániai menekültek ügyében.
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11. Nemzeti önbecsülést. Vessenek véget a történelemhamisításnak. Adják vissza a nemzetnek
címerét.
12. Igazságot '56-nak, tisztességet a forradalom mártírjainak. Nyilvánítsák nemzeti ünneppé október
23-át.
1989. március 15.
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