A Magyar Szocialista Párt Platformjainak Nyilatkozata

Hitvallás
A szocialista gondolat napjainkban világszerte újjászületik. A szélsőséges egyenlőtlenség, a
pénzügyi spekuláció, a nagytőke és a politikusi réteg összefonódása ellentétes a
társadalom többségének érdekeivel. Ma nem üres antikapitalista jelszavakra van szükség,
hanem olyan modellre, amely egyesíti magában a gazdaság versenyképességét és a
társadalmi igazságosságot.
A szocialista párt célja, hogy segítse a társadalom önszerveződését, egy igazságosabb és
egyenlőbb rendszer kialakulását. Ebben legfőbb szövetségeseink a valódi, harcos
szakszervezetek, a szociális, környezetvédő és egyéb civil szervezetek, az öntudatukra
ébredt szülői közösségek, fogyasztóvédelmi szervezetek, minden jó szándékú állampolgári
önszerveződés és állampolgár. Soha többé nem akarunk olyan világban élni, amelyben egy,
vagy akár több, egymással versengő párt rátelepedhet a társadalomra.
A demokratikus szocializmust együtt, az egész társadalom akaratából és fokozatosan lehet
csak megvalósítani. Oktatás, egészségügy, munkahely, lakhatás, a tájékoztatás felelőssége
és a tájékozódás szabadsága: ezek azok az alapvető állampolgári jogok, amelyekre a jövő
társadalmának épülnie kell. Az első lépés a szociális piacgazdaság, amelyben a pénzügyi és
gazdasági folyamatokat alá kell vetni az össztársadalmi érdeknek, a szociális
méltányosságnak; a gazdasági és szociális ügyeknek nem szabad elszeparáltan létezniük.
Akinek a mindennapi nélkülözés a sorsa, az kiszolgáltatott vagy a közönynek, vagy a
szélsőséges demagógiának. Ez megengedhetetlen! Valódi demokrácia ott lehet, ahol az
állampolgárok egzisztenciális biztonság és kellő tájékozottság birtokában tudnak dönteni a
közügyekről.
A baloldaliság a 21. században azt a felelősséget jelenti, hogy az új, a javak igazságosabb
elosztását lehetővé tevő, a modernizáció kihívásait lehetőségként is kezelő, az
állampolgárok számára olyan, az egzisztenciális biztonság alapjaival rendelkező
társadalmat akarunk, amelynek minden magyar állampolgár nyertese. A magyar
szocialisták a szociális igazságosságra törekvő, a társadalmi és földrajzi kohéziót támogató
Európai Unió, a szociális Európa hívei, s e közösségre támaszkodva a fenntartható fejlődés,
a társadalmi egyenlőség és a környezettudatosság elősegítésén dolgozik. Elutasítjuk a
kontinens újabb felosztását „mag” és „periféria” Európára. Baloldali ember, szocialista
mozgalom csak békepárti lehet, hiszen a háborúk abszolút vesztesei mindig a szegények, a
kisemberek. Elutasítunk minden hidegháborús uszítást, etnikai gyűlölködést. Növelni
kívánjuk az EU-n belüli biztonságpolitikai együttműködést, megerősítjük hazánk NATOszövetségesi tagságát, korrekt, partneri politikai és gazdasági, de nem szövetségesi
viszonyt akarunk Oroszországgal.
Követendő mintának a skandináv országok emberi fejlődésre és kiteljesedésre alkalmas
iskolarendszerét, a kiterjedt non-profit szektort, a fejlett szociálpolitikát, valamint az
elektronikus államot tekintjük, melyek sokat enyhítenek a kapitalizmus eredendő
igazságtalanságain. Az átlátható törvények, a nyilvánosság és a jogállamiság demokratikus
alapértékek, amelyek egyúttal visszafogják a korrupciót. Első lépésben azt kell elérni, hogy
a társadalmi újraelosztás mértéke és a korrupció visszaszorítása legalább az Európai Unió
átlagát elérje.

