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amagyarközösségpártjaésamost-Hídközösindulásaasoronkövetkezőparlamenti
választásonolyankérdés,amelyikaszlovákiaimagyarközvéleményjelentősrészétfoglalkoztatja,ámalighanemnemegyszlovákotis.aközöslistávalkapcsolatbantöbbkérdésmerülfel,amelyekreválasztkelladniukazoknakis,akikóhajtják,ésazoknakis,
akiknem.Defőkéntazoknak,akikúgytesznekaközvéleményelőtt,mintakikszeretnék,ámavalóságbanmindenerejükkelgátolták.
aközösinduláslegfőbbakadályaakétpártjelentőscsoportjainakellenségesviszonya. Tehát nemcsak ellenfeleknek tekintik egymást, hanem felszámolandó ellenségnek.amásikfélpolitikaimegsemmisítéséveltöbbszörmegispróbálkoztak.ebbőlered
avégtelengyanakvásegymássalszemben.
amost-Hídvezetőifeltételezhetőenattóltartanak,hogyazmkphatalomrakerülésévelelveszítenékazországgazdaságiéletébenmegszerzettpozícióikjelentősrészét.
azmkp-tokkallehetfenyegetésnektekinteni,mivelmagaisszámottevő,ambiciózus
vállalkozóiháttérrelrendelkezik.ezzelaHídegyikalapvetőtartópilléreroppannameg.
azmkpszámosvezetőjepedigbiztosbenne,hogyamost-Híd,amikorvéltérdekeiúgy
kívánnák,nyombanmegsértenéaválasztásimegállapodást.azösszefogásttehátaz
elsőadandóalkalommalmáscélokelérésérecserélné.
afelekfélelmeiamásikfélálláspontjaibólésdöntéseibőltáplálkoznak.amagyar
közösség pártjának több vezetője, sajtója, egyes támogatói folyamatosan hangoztatták,ésesetrőlesetredemonstrálták,hogyaHidatelsősorbangazdaságiérdekekhoztáklétre,ésmozgatják.másszempontokatésértékeketkonfliktusukeseténazoknak
rendelialá.Továbbáamagyarközösségpártjánaktöbbvezetőpolitikusa,valamintsajtójaolyanpártkéntjellemezteaHidat,amelyikteljesenmegbízhatatlan,pillanatnyivélt
érdekeimenténváltoztatjaálláspontjaitésszövetségeseit.Ígyavelevalóösszefogás
biztos bukásra van ítélve éppen az olyan állhatatosságot igénylő kérdésben, mint a
magyarkisebbségjogainakkivívása.azazazmkplétezéséneklegfontosabbtartópillérénélszembesülneakudarccaléppenszövetségipolitikájamiatt.
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amost-Hídközbenrugalmatlan,akialakulóhelyzetekhezalkalmazkodniképtelen
szervezetnekmutattabeazmkp-t.sőtévekigszélsőségesésradikálispártkéntláttatta.olyannak,amelyikelszakítanáaHidataszlovákpartnereitől,ésamimégfontosabb,
elriasztanátőleszlovákválasztóit.nélkülükpedignemvolnaképesmegugorniaparlamentbejutáshozszükségesküszöböt.
a két párt külső kötődései is eltérnek egymástól. a most-Híd egyik argumentuma
sokáig úgy hangzott, hogy az mkp a magyar kormány meghosszabbított karja, így
szlovákiában elszigetelte magát. izolációban pedig legfeljebb hangoskodni lehet, ám
semmisemérhetőel.akétpártegyüttműködéseőketisidehúzná,eltántorítvatőlük
szlovákválasztóikat.(amintaztmárleszögeztük,aszlovákválasztóiktámogatásalétkérdésnek számított a Híd számára.) az mkp-nak sokáig tartott, amíg kikeveredett
ebbőlahálóból.ezrészbenaregionáliskoalícióinak,részbenigormatovičrészérőlaz
elmúlt hónapokban felkínált választási összefogásnak, részben pedig a Híd szlovák
ellenzékipártokkörébentörténtelutasításánakköszönhette.
azmkpegyespolitikusaipedigolyanpártnakvélikamost-Hidat,amelyiknekegyes
vezetőpolitikusaiaszlovákkormánybefolyásosköreitőlfüggnek.TehátaHídnemszuverén párt, legfontosabb döntéseit a valóságban nem önállóan hozza. következésképpen a vele való összefogás számos bizonytalanságot hordozna a következő kormányzaticiklussorán,akárkormányzati,akárellenzékihelyzetbekerülnének.amostaniközvélemény-kutatásieredményekaztmutatják,hogyakövetkezőkormánymegalakulása és stabil működése alig néhány fős parlamenti többségen múlna, így az
egyes képviselők külső függései különösen nagy jelentőséggel bírnak. Ha néhányan
máshovaállnak,máskormányalakulhatakárnyombanaválasztástkövetően,akára
kormányzaticiklussorán.
akétpártköztiviszonylegjelentősebbterhetehátnemcsakazegymásirántibizalomteljeshiánya,hanemhogyamásikfeleteleveveszélyforrásnaktartják.olyancélokkal, stratégiával és kötődésekkel, amelyek a saját pártjuk létezésének alappilléreit
fenyegetik.

aválság

ez a helyzet azonban minden látszat ellenére messzebbre nyúlik a pártszakadásnál.
egy régóta húzódó és egyre inkább mélyülő válság következménye és megjelenése.
1989utánkétstratégiátalkotottmegamagyarkisebbség.azegyikabbanállt,hogya
magyaroknakegyüttkellműködniükacsehszlovákiai,majdaszlovákiaidemokráciát
előrevivőerőkkelésszemélyekkel,aktívanbekapcsolódvaazországdemokratizálásába.amagyaroknakakommunistarendszertmegdöntőforradalombanalehetőlegkezdeményezőbbenéslegalkotóbbankellrésztvenniük.majdtevőlegesszerepetkellvállalniukazalkotmányosságésjogállam,apiacgazdaság,apolitikaipluralizmusésaszabad társadalom felépítésében, az ezekhez szükséges küzdelmek megvívásában. a
folyamatba pedig a magyarok sajátos jogai és egyéb elvárásai is természetszerűleg
beilleszthetők,hiszenahuszadikszázadnacionáliselnyomásraépítőállamfelfogásának megváltozása és a magyarok egyenjogúsítása nélkül a demokrácia is ingatag
marad.(esorokszerzőjeisennekastratégiánakaformálásánmunkálkodott.)
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amásikstratégialényegeabbanállt,hogyamagyaroksajátosjogaitésegyébfontos céljainak elérését ki lehet kényszeríteni. amennyiben központilag irányított, hatékony rendbe szervezik őket, akkor otthoni nyomásuk összekapcsolva magyarország
segítségével,valamintafejlődésnekindultnemzetközikisebbségvédelmirendszerrel
bármelyikszlovákkormánybólkitudjapréselniazt,amireamagyaroknakszükségük
van.
nagyjábólazezredfordulórakiderült,hogysemazegyik,semamásik,sempediga
kettő kombinációja nem hozott áttörést a szlovákiai magyarok helyzetében. kisebb
eredményeket elértek ugyan, hol az egyik, hol a másik stratégia eszközeivel, ám a
magyarokmegmaradásánakésfejlődéséneklegalapvetőbbkérdéseibenlényegiváltozásnemtörtént.amagyarnyelvnemválthivatalosnyelvvé,azországmagyaroklakta
régióialegelmaradottabbakköztmaradtak,amagyarokatregionáliskisebbséggétették ismét, a kollektív bűnösség elve pedig tovább él. az alkotmány preambulumáról
nemisbeszélve.
az elmaradt eredmények pedig torzítani kezdték a szlovákiai magyarok politikai
értékrendjét és persze a képviseletét. sikereket olyan politikusai tudtak felmutatni,
akiknemamagyarokmegmaradásánakalapkérdéseireösszpontosítottákmindenerejüket, hanem olyan területekre, amelyek illeszkedtek a szlovák nemzetállam aktuális
működésielveihez.Tehátgazdaságiérdekeketérvényesítettek,adminisztratívügyeket
intéztek,akormányésaközigazgatásegyespozícióitfoglaltákel,kulturálistámogatásokatfelügyeltekstb.amásikfelfogásbanpedigegyeseknélmegjelentaszélsőjobboldal eszmeisége. ők az elhárítandó hibát nem abban látják, hogy a naTo-ban és az
európaiunióbannemlétezhetolyanerőésfenyegetés,amelyiktőljobbanfélaszlovák
fél, mint attól a feltételezéstől, hogy a magyarok az ország egységét és integritását
fenyegetik.Hanemamégnagyobbközpontosításelmaradásábanlátják.
Csakhogy sem az eredeti stratégiák, sem pedig torzulásaik nem változtatottak
lényegilegamagyaroknemzetialárendeltségén.nemállítottákmegasszimilációjukat,
nemváltoztattákmegazországvezetésénekállamfelfogását,ésamialegfontosabb,
nemalakítottákátaszlovákokmagyarságképét.amagyarlaktarégiókelmaradottsága
nemfordultát,méghaidőnkéntnőttekisazodajutóerőforrások.akormányzásidején
megszerzettpozíciókisinognikezdtek,amintkikerültekavégrehajtóhatalomból.olyan
átfogókisebbségitörvényreugyanisnemfutotta,amelyikakárellenzékihelyzetbenis
biztosítottavolnadöntőszavukatsajátügyeikben.anyelvijogokterénkisebbjavítások
történtekugyan,demivelamagyarnemválthivatalosnyelvvé,továbbraisalárendelt
szereprevankárhoztatva.amagyarokszimbólumaisemkerültekbeazországszimbolikájába,ünnepeinnemtesziktiszteletüketazállamlegfőbbméltóságai.kisebbségbe
kényszerültekazországközigazgatásiegységeiben.azalkotmányhozpedignyúlnisem
lehetett,nohapreambulumamásodrendűszerepbetoljaanemzetikisebbségeket,és
anemzetikisebbségekjogaittaglalószövegrészerősenhiányos.
amagyarokperszefogynikezdtek.afogyásmostjuteloda,hogyimmáraszlovákiai
magyarintézményrendszeregyrenagyobbrészétérinti.aziskolákatamegjelentnegatívbeiratkozásielőrejelzésekben.sőt,agyengébbeketmegszűnésselfenyegeti.asajtót
azolvasóifogyásában.különösenafiatalabbújságírókgondolkodhatnakel,mitisfognaktenni10-20évmúlva.apártokatpedigválasztóikelfordulásában.
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aprogram

nemcsakazakérdésma,hogyösszefog-eazutolsóévtizedbenszétszakítottszlovákiai
magyarpolitikaiképviselet.Hanemhogyképeslesz-eahuszonegyedikszázadelejének
körülményeireéslehetőségeireépítvesikertígérőelképzelésselelőállni.nemkommunikációs trükkökből összeállított „vízióval” (magyarítva: ábránd, jövőkép, látomás).
nemiscsaktaktikaielemekbőlösszeragasztgatott,napontaváltozómanőverezgetéssel.Denemisálmokkal.Hanemrészletesenkidolgozottigaziprogrammal.olyannal,
amelyasikervalósesélyétkínálja,amelyikfelemelésméltóságotad.olyannal,amelyik
túlmutat a puszta érdekérvényesítésen, sokkal több annál. Így elkötelezett, ha kell,
áldozatotvállalóembereketismagáhozvonz.
egyébkéntegyesetlegesújmagyarparlamentiképviseletiscsakarégimaradhat.
Beleragadugyanisamegörököltellentmondásba.semerővel,sempedigpolitikaiérdekegyeztetéssel nem lesz képes megállítani a választói bázisának fogyását. a folyamat
pedig tovább torzítja értékrendjét, majd szerkezetét is. Hiszen értelmét veszíti el. az
pedigsemmiféleérdekkötődésselnemhelyettesíthető.semkommunikációsmanőverekkel, sem „image”-képzéssel, sem pedig karizmával. idővel ugyanis kiderül róluk,
hogytartalmatlanok,sőtesetlegmásténylegestartalommalbírnak,mintamitavilágnakésaválasztóiknakmutatnak.
apolitikaipártoknaksohasemegyprogramjukvan,hanemlegalábbkettő.egynyilvánosságrahozottésegybelső.Haalegfontosabbelemeikbenmegegyeznek,akkora
pártnyíltanmegmutatjaavilágnak,mitszeretne.azellentétesvéglet,haszinteegyáltalánnemegyeznek.apártvalóscéljaimások,mint,amitavilágnakhirdet.ezpersze
fokozatosan kiderül. Ha a párt választóinak nagy része hittel csüng a párton, akkor
későbbvesziészre,hakritikusabbanértékel,akkorkorábban.
azújreprezentációnakazonbanarrólkellenemeggyőznieamagyarokzömét,hogy
amitképvisel,aznemaromlásfolytatásánakfinomítottváltozata,hanemvalós,tényleg
valósesélytkínál.Csodátugyannemtesz,deesélyt,igaziesélyt,ad.ilyenhelyzetben
mozdulhatmegamagyartársadalom.adiákok,azértelmiség,atöbbszáztársadalmi
szervezet java része, a kulturális intézmények. és persze a vállalkozók, de nemcsak
egyesérdekcsoportjaik.
Csakhogyehhezolyanlélek,olyanmeggyőződéskel,amimesszetúlmutatamostanihatalmiharconésabennerejlőkilátástalanságon.különbenmégazazérviskevésnekbizonyulhat,hogyamagyaroknaknemleszképviseletükaparlamentben.Jelentős
részükugyanisamostanitsemtekintiasajátjának.egypillantástvetveazelmúltévek
választási eredményeire, különös tekintettel a magyarok részvételi hajlandóságára,
kivehető,hogyabizalmukatvesztettekszámafolyamatosannő.azígygondolkodóka
képviseletmegszűnésétcsakaképviselőkésembereikelőjogainakmegszűnéseként
látják.asajáthelyzetüketígyis,úgyisrossznaktartják.őketpedigalighalehetpusztán
a közös választási indulással meggyőzni. Főleg ha még azt is hosszú taktikázással,
veszekedéssel,anyomásgyakorlásteljesarzenáljátbevetve,amásikfélátverésének,
felszámolásánaklehetőségétmegtartvapróbáljákösszekalapálni.
amainálistöbbengondolnák,hogyezekapolitikusokelsősorbanésmásodsorban
ismagukragondolnak.anépérdemiképviseleteszámukrasokadrangú.apolgárszavazzon,majdsemmikülönösetnevárjon.mamársokangondoljákezt,ésegyelnyújtott
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egyébként a választási megállapodás formális keretei tulajdonképpen adottak. az
egyikapártokválasztásikoalíciója.ebbenazesetbenmindegyikkoalícióspartnerparlamenti párttá válik annak minden jogával, valamint megkapja a szavazatokért járó
pénzösszeget, erre a további működéséhez óhatatlanul szüksége van. követői felé
demonstrálhatjalétezésétaválasztásilistán,ésmegmutathatjasajáterényeit,olyanokat is az urnákhoz csalva, akiknek a másik fél elfogadhatatlan. ebben az esetben
ugyan7százalékosaparlamentbejutásiküszöb,eztkellmegugorni,ámezjóprogrammaléskampánnyalnemlehetprobléma.sőt,gyurovszkyLászlódolgozatábanaztállítja,hogyaszlovákiaimagyarokbanszámukattekintvemaisbennevanegy9–10százalékoseredménylehetősége.
amásikegyközösválasztásipártalapítása.aparlamentbejutásküszöbeígycsak
5százalék.ebbenazesetbenafelekegyközöspártothoznaklétre,mindenbizonnyal
paritásosalapon.ezaképződménykerülaparlamentbe,annakmindenjogával.aszavazatokértjárópénzösszegetisaválasztásipártkapja,ámafelekigazságosaneloszthatják,hamegegyezésükvalóbankorrekt.Teháthaegyiküksemakarjaátverniamásikat.Haigen,akkorperszebonyolultabbahelyzet.ebbenazesetbenperszeafeleknek
nehezebbláttatniuksajátosságaikatkövetőikelőtt,deaproblémamegfelelőkampánynyalmegoldható.Haszámolunk,világos:aválasztásipártmegalapítására,majdmegismertetéséremégvanidő,amennyibenazegyikfélnemarrajátszik,hogyidőhúzással
ellehetetlenítse.
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huzakodáscsaktovábbnövelnéaszámukat.Taktikaimanőverekújabbésújabbfelvonásai nemkülönben. Ha tehát szeretnének megegyezni a felek, akkor tegyék minél
gyorsabbanéslátványosabban.Hapedignem,akkoraztszögezzékleminélhamarabb,
mertmégaziskevésbéárt.
amintarramárcéloztunk,agyorséslátványosmegállapodássemelég.akedvüket
veszítettek jelentős részét ez még nem képes az urnákhoz csalni. ahhoz a feleknek
hitelesenkellenedemonstrálniuk,hogyképesekkivezetniaszlovákiaimagyarokataz
elmúltháromévtizedalapellentmondásából.
ám ehhez mindenekelőtt szembe kellene nézni az eddigi stratégiák korlátaival.
nemcsakkorlátozotteredményeiketkellenekampányszerűenkommunikálni,akiábrándultakatazokmárnemhatjákmeg.amagyarokválasztásihajlandóságátismétazországosátlagfölécsakolyanprograméspolitikusoktudnákemelni,akikhihetőenképesek
bemutatni,hogyamagyarokgazdaságijövőjének,nemzetijövőjének,akonkrétemberek
sorsánakésbennenemzetiméltóságuktekintetébenvalósesélytkínálnak.
Többengenerációváltástkövetelnek.Főargumentumuk,hogyazok,akikamostani
áldatlanhelyzetetelőidézték,adjanakteretafiataloknak.akövetelésnekvanvalóságmagja, ám egy generációváltás sem feltétlenül elegendő. politikájuk tartalomváltása
nélkülugyanisalighahozáttörőeredményeket.azfeltételezhető,hogyarégiekkevésbéképesekerre,mintazújak,ámsemmisemgarantálja,hogyazújakpusztánkoruknálfogvamegoldásttudnaktalálniaszorítócsapdahelyzetre.alényeg:akorábbistratégiákgyengéitéstorzulásaitanevükönnevezőésamegoldásukatkínálóprogramot
semmisemhelyettesítheti.
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Fontos leszögezni, az, hogy a felek az egyik nagy párt, azaz a Híd vagy az mkp
választásilistájáramennénekfel,nemjelentsemközöslistát,semvalósmegegyezést.
ezalistanemközös,hanemalistátadópárté.Csakőjutformálisanaparlamentbe.
Ígyalistátadópártatöbbieknekinemtetszőjelöltjeitleisvehetialistárólaválasztás
előtt, és persze a szavazatokért járó összegből egyetlen fillért sem köteles adni a
másiknak,tehátpénzügyilegiskisemmizheti.(erremárpéldaisvolt.)azazajánlataa
valóságbanhalálosölelés.eközbenkifeléaztkommunikálja,hogyőmegtettemegegyezésiajánlatát,azzalszámolva,hogyaválasztóknemértikeztahelyzetet.avalóságban
pedigamásikpártalaposmeggyengítésének,sőtesetlegfelszámolásánakalehetőségétakarjamegteremteni.erremáreddigisvoltakkísérletek,depéldákis,ésazérintettekperszeemlékeznekreájuk.atrükkbizonyárakeményvitáhozvezet–egyébként
joggal–,amitovábbgyengítiapolgárokrészvételihajlandóságát.
Valamintazapublikáltmegállapításishelyes,hogyamásikpártválasztóinaktekintélyesrészeazelmúlt12évtapasztalataiutánalighavolnahajlandóazeddigiellenfél
pártlistájáraszavazni.akétnagysajátpártlistájánakmegnyitásaezértaválasztókszámátcsökkentené,azelérhetőeredménytrontaná,amivelaképviseletetalehetségeshezképestgyengítené.
ittkellleszögeznünk,hogyennélmégazazajánlatisjobb,hogyakétnagytólnem
függőmagyarFórumváljonválasztásipárttá.ahhozperszejelentősátalakításonkelleneátesnie,deazgyorsankivitelezhető.
a mostani helyzet más, mint a korábbiak. a másik felet nem lehet hatékonyan
agyonkommunikálniazadottpártbefolyásaalattállótömegkommunikációseszközökkel. sarokba sem lehet szorítani, hiszen immár a felek egyike sem képes egyedül
átugorniaválasztásiküszöböt.Legfeljebbamásiklegyőzésénekszándékátlehetmegintdemonstrálniországésvilágelőttmégamostanihelyzetbenis.
akorrektkoalíciókötésegyikfontoselvévékellválnia,hogyafeleklemondanakbármiféleleszámolásról.abbakellhagyniazévekótaismétlődőkaraktergyilkosságikísérleteket, éppen a legszínvonalasabb ellenvéleményt megfogalmazókkal, a legjelentősebb politikai teljesítményt nyújtókkal szemben. Új korszakot kell nyitni, amelyiknél
mindenkreatívképességreszükséglesz.amásikalternatívaazaközhangulat,amely
elöntiamagyarokat,haképviseleteazeurópaiparlamentutánaszlovákiaibóliskihull.
senkiseáltassamagát,haahelyzetnemváltozik,háromnegyedévavilág.Bárki
bárkinekbármitisígérjenpártonbelüléskívül.

abizalomésaprogram

afelekminimáliscélkéntarratörekedhetnek,hogyamegroppantbizalomlegalábbegy
részéthelyreállítsák.ehhezazonbanlátványosanéshihetőendemonstrálniukkellene
ténylegesegyüttműködésihajlandóságukatésképességüket.maximáliscélkéntpedig
egy új, a huszonegyedik század körülményiből kiinduló, a korábbi századokban még
nemvoltlehetőségeketszámbavevőprogrammegalkotásáttűzhetikkimagukelé.
persze,világunkbanbármikommunikációsszlogennétehető,akárazelőbbigondolatis.Tartalommalazonbanígynemtölthetőmeg.nemárthátátgondolni,hányhasonló kommunikációs szlogent nyomott le a magyar kisebbség torkán a szlovákiai a
magyarreprezentációegyik-másikcsoportjaazelmúltidőszakban.éppenezazegyik
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okaanövekvőbizalomvesztésnek.sokanvannak,akikatartalomnélküliígéretekés
pozícióváltásoksorozatautánmárnehezenfektetikbizalmukatbármiféleújabbállításba.azőbizalmukatarégieszközökkelalighalehetvisszaszerezni.perszeléteznekújak
is.ámhozzájukistartalomkell,üresen,vagyéppentaktikaihazugságokkalmegtömve
azoksemérneksemmit.
az előttünk álló választási időszakban bizonyára többféle ígéret hangzik majd el
különféleszemélyektől.szlovákiaválasztásirendszerelehetővéteszi,hogymindegyik
polgármagaválaszthassonközülük.apreferenciaszavazatokintézményeaválasztókra
bízzaannakeldöntését,hogyaválasztástkövetőenkikerüljönaparlamentbe.emiatt
helyesazazállítás,,hogyegyesetlegesválasztásikoalícióaválasztókkezébehelyezné
adöntést,kikettesznekképviselőjükké.aválasztásikoalíciólistájatehátvalóbanegyfajtabelsőválasztástjelentene.áméppenezzelkapnamindenkiesélyt!
Csakhogyeddigismegvolterrealehetőség.ámaküzdőfelekközülnéhányvezető
(fontosleszögezni,hogynemmindenki)inkábbamásikfélpolitikaimegsemmisítésével
próbálkozott,mintannakalehetővétételével,hogyminélerősebbmagyarképviselet
elérésemellettaválasztókdöntsenekaképviseletkilétéről.maazakérdés,hogykinek
miazelsődleges,ésmelycéljaiapusztánmásodlagosak?Vajonamásikpártgyengítése-eazelsődleges,aszlovákiaimagyarokképviseleténélelőbbrevalóbb,sőtméga
sajátképviselőiktörvényhozásbajuttatásánálisfontosabbcél,vagyfordítva.eddiga
kettőtösszelehetettkeverni,ámazeurópaiparlamentiválasztásokkudarcavilágosan
mutatjaajövőt.aképviseletetmegakadályoznisikerült,biztosítaninem.semagyenge
eredmény,semamásikgyengítésérehivatottszatellit,deakommunikációsmanőverek
sorasememeliamegszerezhetőszavazatokszámát.sőt.
mostfőlegbizalomravolnaszükség.méghozzáolyanokétkellenemegszerezni,pontosabbanvisszaszerezni,akikelveszítették.ezpedigkülönösennehéz.Főkénthaéppen
abizalomvesztésreépítvemáspártokisigényttartanakamagyarokszavazataira,amire
apártpluralizmusvilágábanmindenjogukmegvan.ebbenahelyzetbentovábbvinniaz
eddigikonfliktusokat,sőtújakatteremtenifatálistévedés.Haazonbanavalóscélnem
amagyarképviseleterősítése,hanemgyengítése,akkorperszenemaz.
korproblémák megoldása nélkül hallgatni róluk nem elég. a hallgatás a bizalomvesztést nem szünteti meg. ahhoz a bizalomvesztés okaira kell megoldást kínálni.
méghozzáhitelesen,úgy,hogyazelfordulókfogadjákel,necsakaképviselőjelölteknek
ésapártjuknaktessék.
Újprogramkellazújbizalomhoz.Többújképviselőjelölt,valamintegyenlőségenalapulógyors,látványosmegegyezésis,ámmindenekelőttigaziesélytkínálóalaposkoncepció,amelykiutatmutatazeddigistratégiákéstorzulásaikgyengéiből,ésamelyet
ezértvalóbanképviselnilehet.

