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Javaslat az együttm ködést célzó szövetség létrehozásának lépéseire.

  
Elolvastam a küldött írásokat és ezenkivül még számos másikat is, amelyeket elérhettem úgy 
nyolcvan (80) körül van a számuk! 
A részletes elemzést a kés biekben, ha erre van igény be is fogom mutatni. Most csak az 
általam levont következtetéseket adom közre. Íme az alábbi néhány tételre jutottam:  

I. A SZÖVETSÉG ALAPELVEI  

1. A parlamentbe jutásnak csak abszolut többséggel (67%) lenne értelme: minden más esetben 
"csak demokratikus" kuss lenne a sorsa. Tehát nincs értelme vele foglalkozni!  

2. Alkotmányozó Nemzetgy lés fogalmát a jelenlegi törvényes rend nem ismeri, tehát ilyen 
nem jöhet létre!  

3. Megoldás csak radikális úton lehetséges, amely nem csak forradalom lehet, mert vannak 
legitim, a nép által választott er k, amelyek változást hozhatnak létre!  

4. Legitim és alkalmas   
- a kell en megfogalmazott népszavazás, mert kötelez a jelenlegi alkotmány szerint;  
- a köztársasági elnök intézkedése, ha erre hajlandóságot mutat, vagyis jogi felkészültsége erre 
tereli; 
- a polgármesterek önálló, közvetlenül a választott személyek akiknek helyi népi 
kezdeményezési és jogalkotási felhatalmazásuk van és akiket a regnáló hatalom nem 
befolyásolhat kizárólag párttagságuk (már akik párttagok) révén, de akár ki is léphetnek; 
együttesük képezi az országot, de (reményeink szerint) legalább a többséget.  

A parlamenti képvisel k is legitimek, de hiteltelenek, tisztelet a kivételnek és ki tudja kik azok! 
Tehát nem alkalmasak!  

II. TEEND K  

1. A feladat jún. 28.-ára egy olyan szövetség el készítése, létrehozása(?), amely a fenti 
pontokban egyetért és  feladatául a radikális, de legitim és kizárólag az itt felsorolt 
megoldások segítségével igyekszik a jelenlegi rendszer leváltására és átmeneti állapot 
létrehozására.  

2. Az ezt jegyz szervezetek maguk közül vezet képvisel t jelölnek. Ezek a képvisel k alkotják 
a szövetség koordinációs és tervez bizottságát, akiknek egyben feladata  megjelölt határid ig 
a legit im megoldások kidolgozása: milyen népszavazási kérdés legyen, mikor, stb, vagy hogyan 
szervezzük a polgármesterek tevékenységét és mit tegyenek, vagy mit mondjunk a 
köztársasági elnöknek, hogyan érveljünk, ki beszéljen vele, stb.  

3. A javaslatok a határid kor egy tágabb fórum  --a szövetség tagjai-- el tt megvitatásra 
kerülnek és kiegészítés, vagy döntés születik  
- az elfogadott módozat(ok) ról és a megteend lépésekr l, illetve  
- az egyes feladatokhoz résztvev k és felel s vezet k kijelólésér l.  
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- Ezek alapján felhívás kész l a szövetségen kív liekhez, a csatlakozás érdekében, a szövetség 
erejének növelésére.  
- Továbbbi felhívás is lehetséges, amely a szövetség népszer sítését célozza a szélesebb 
közvéleményhez.  

4. Az aktuális feladatok mellett meg kell tervezni az átmeneti id szak teend it és a jöv 
nemzeti programját (nemzeti minimum az együttm ködés fenmaradásához, stb). Ezekhez 
munkabizottságokat kell szervezni, célszer en a most is ilyen tevékenységekben m köd kkel. 
A munka bizottságok a koordinációs bizottság szervei. 
A kidolgozásban els bbséget képvisel az átmeneti id szak létrehozásának és felépítésének 
feladatai, mivel a sikeres rendszerváltást ez követi.   

III. AZ ÁTMENETI ID SZAK ALAPELVEI  
(ez most még csak egy felsorolás, amely nincs sorrendben és nem teljes)  

1. szuverenitás 
2. nemzeti minimum, erkölcsi elvek 
3. ideiglenes hatalmi szerv: nemzetgy lés 
4. az állam elve és feladata, alaptörvények 
5. a nemzetközi szerz dések 
6. küls partnerek, szövetségesek 
7. zárolás, számonkérés 
8. a közigazgatás szakemberei 
9. pénz, t zsde, bankok  
10. gazdaság, külföldi cégek, hozzáállás a globalizmushoz 
11. önellátás, a hazai gazdaság prioritása 
12. munkalehet ségek 
13. civil szervezetek mozgósítása, elvek 
14. iskola, képzés, tudomány 
15. a rendszerváltás h sei.  

Talán ezek lennének az egyes munka bizottságok. 
Ebb l is látszik, hogy nagy csapatra és komoly, hozzáért személyekre lesz szükség! 
És végül a jelszó:  

Tegyünk Együtt Hazánk Sorsának Jobbra Fordításáért!  
*Mert Együtt Gy zni Tudunk és Felépítjük Igaz Országunkat!

  

Ez az írás egy javaslat, ezért ezt az eddig potenciális együttm köd khöz el kell juttatni 
egyeztetés céljából. Az észrevételek feldolgozását és a javítás elvégzését vállalom jún. 28.-ra, 
amennyiben legalább egy héttel el bb megkapom. Persze más is teheti, ha egyáltalán 
elfogadjátok.  

Üdvözlettel  

doki 


