A MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM PROGRAMJA – 1989

A Magyar Demokrata Fórum (MDF) független szellemi-politikai mozgalom. Társadalmi
szervezet, amely a magyarság jövője iránt felelősséget érző személyek, közösségek önkéntes
tevékenységére épül. Munkáját az 1988. szeptember 3-án Lakiteleken kibocsátott Alapítólevél
jegyében tagjainak egyre növekvő tábora végzi. A mozgalom tükrözi a magyar társadalom
sokszínűségét, nem kötelezi el magát egyetlen ideológia mellett sem.
Az MDF célja, hogy a sztálinista önkényuralom maradványaitól népünk megszabaduljon, s
nemzetünk újjászületése katasztrófa nélkül történjék. Célunk a magyarság és Európa erkölcsiszellemi-politikai hagyományaira, értékeire alapozó szabad és demokratikus Magyarország
megteremtése.
A Magyar Demokrata Fórum eredményességének záloga, hogy tagsága példájával a
társadalom minél szélesebb körére hasson, felismerje és felismertesse az emberek, közösségek
érdekeit, kiemelje őket a közömbösségből és akaratnélküliségből.
II.
Válaszút elé érkeztünk!
Vagy sikerül megakadályozni az erkölcsi, kulturális és gazdasági romlás folyamatát, vagy
hazánkat hamarosan szakadék választja el az egyesülő Európától, nemzetünk kiszakad az
európai népek családjából.
Békés fordulatra, a közösségek bizalmát élvező vezető személyiségekre, szervezetekre;
nemzeti, társadalmi megújulásra van szükség, amely áthatja az egész magyarságot. Mielőbb
demokratizálni kell a hatalomgyakorlást, korszerűsíteni a gazdaságot, méltón értékelni a
tudást, a jó munkát, jó erkölcsöt.
Válságban van az ország!
Tisztában vagyunk azzal, hogy a magyar társadalom és gazdaság válságát mindannyiunknak
meg kell fizetnie. Intézményes garanciák kellenek ahhoz, hogy ez az áldozathozatal igazságos
közteherviselés alapján történjen. Az áldozatnak azonban csak akkor van értelme, ha
működőképes piacgazdasághoz és demokratikus politikai berendezkedés megteremtéséhez
vezet. Nyilatkozatok és szép szavak ellenére a mindennapi életben a terhek súlyosbodása, a
régi rend képviselőinek halogató taktikázgatása, az adósságok és veszteségek növekedése, a
közállapotok romlása, a hatalmi-uralmi helyzet változatlansága érezhető.
III.
A magyar társadalom újjászületéséhez egymással összhangban álló cselekvések sorozata
vezethet el.
1. Mindenekelőtt túl kell jutni a politikai válságon.
Ennek érdekében az MDF kezdeményezi: – rendkívüli, szabadon és demokratikusan
megválasztott alkotmányozó nemzetgyűlés összehívását, amely
– előkészíti, társadalmi-szakmai vitára bocsátja, majd elfogadja Magyarország új alkotmányát
és az új választójogi törvényt,
– meghatározza a pártok, független politikai mozgalmak működésének és a választásokon
való részvételnek szabályait,
– előkészíti az esedékes helyi önkormányzati és országgyűlési választásokat, majd feloszlatja
önmagát, és átadja helyét az új, demokratikus választójogi törvény és választás alapján
létrejövő parlamentnek.
– Javasoljuk az alkotmányozás folyamatába tartozó törvényhozás (sztrájktörvény,
párttörvény, átalakulási törvény stb.) felfüggesztését, illetve elhalasztását.
Az ország nemzeti érdekeit semmilyen, a hatalmat monopolizáló erő, szervezet vagy
érdekcsoport nem határozhatja meg; csupán a demokratikusan megnyilatkozó nemzet maga.

Ha az új alkotmány életbe léptetésére a régi, monolit struktúra alapján létrejött parlament
vállalkozik, a Magyar Demokrata Fórum továbbra is küzdeni fog elfogadtatása ellen. A
Magyar Demokrata Fórum, mint a nemzet demokratikus önszerveződésének egyik mozgató
ereje, részt kíván venni a helyi és országos választásokon, s ott jelölteket is állít. Megoldandó
feladatnak és a demokratikus jogállam előfeltételének tekintjük:
– a párt- és az állami funkciók szétválasztását,
– a politikai pluralizmust, a valóságos többpártrendszer kialakulását,
– a törvényhozói, a végrehajtó és a bírói hatalom függetlenítését a pártpolitikától,
– a helyi önkormányzati rendszerek kiépítését,
– az állami költségvetés nyilvánosságra hozását és parlamenti ellenőrzését,
– a folyamatban lévő politikai jellegű nagyberuházások átmeneti felfüggesztését és
felülvizsgálatát,
– a tájékoztatási monopólium felszámolását,
– az elmúlt időszak folyamatainak józan elemzését és felülvizsgálását, a jelen bevallását, a
felelősség megállapítását és a humánus elszámoltatást,
– az elmúlt évtizedekben törvénytelenül elítéltek, ítélet nélkül fogva tartottak és meghurcoltak
(így Recsk foglyai stb.) kapjanak teljes körű erkölcsi, jogi és politikai; továbbá méltányos
anyagi kártérítést.
Az MDF elveti az erőszak minden formáját, elutasítja a megfélemlítés bármely
megnyilvánulását, s vallja az önvédelem és a szolidaritás jogát. Céljait kizárólag társadalmipolitikai eszközökkel kívánja elérni, s e célok érdekében munkálkodó tagjait, tagszervezeteit
az igazságtalan és törvénysértő támadásokkal szemben megvédi. Szorgalmazza a politikai
kiváltságok alapján kézben lévő fegyverek visszaszolgáltatását.
2. A gazdasági változások elválaszthatatlanok a politikaiaktól. Az MDF tudatában van annak,
hogy nemzetgazdaságunk teljesítőképessége romlik, szerkezete rossz, állóeszközállománya és
infrastruktúrája elavulóban van, termelése korszerűtlen. Ebből az állapotból csak a tulajdonlás
radikális reformja, vegyes tulajdonú gazdaság kialakítása, a tulajdonformák
esélyegyenlőségének és a vállalkozás szabadságának biztosítása, a korszerű szociális
piacgazdaság megteremtése révén juthatunk ki.
A tulajdonosi reform tegye az oszthatatlan állami tulajdon minél nagyobb hányadát valóban
társadalmi tulajdonná! Válhassanak tulajdonossá a föld és a tőkejavak tekintetében egyaránt a
városok, s községek, a közalapítványok, az egyesületek és az állampolgárok is! Ne
rendelkezzék tulajdonosi jogokkal az, aki nem viseli beleszólásának, döntésének jövedelmi,
vagyoni kockázatát!
A politikai pártok és szervezetek vonuljanak ki a gazdálkodó egységekből, szűnjék meg az
MSZMP káderhatásköre, emeljünk gátat az évszázados kontraszelekciónak, a vezetők
kiválasztásában a szaktudás, a tehetség, az eredményes munka és az erkölcsi tisztaság
érvényesüljön!
Az állami tulajdon tékozlása az utóbbi években felgyorsult. Az állami költségvetésből épített,
vagy az állami tulajdonból kisajátított, illetve rendelkezésre bocsátott ingóságokkal és
ingatlanokkal való sáfárkodást azonnal fel kell függeszteni. Az államvagyon azon jelentős
része, amelynek tulajdona, illetve használata az uralkodó párt és kiváltságokat élvező
szövetségesei kezére jutott, kerüljön a haladéktalanul létrehozandó Állami Vagyonkezelési
Alap felügyelete alá, amely e javak állapotáról évenként a nyilvánosságot is tájékoztatja, s
amely Alap a létrehozandó alkotmánytól függően a Legfőbb Számvevő Szék vagy a
parlament felügyelete alá tartozik, fennmaradván természetesen az országgyűlés legfőbb
rendelkezési joga.
A tőkepiac létrehozása érdekében meg kell teremteni a vállalati vagyonok részvényesítését, a
részvény-tőke szétosztását a reális tulajdonosok között, beleértve a munkavállalókat is. A
gazdasági verseny kibontakozásának feltétele a profitkényszer visszaállítása, a gazdasági

egységek államigazgatási függőségeinek megszüntetése. A magyar gazdaság kötődjék
szorosabban a világpiachoz, teremtsen kedvező körülményeket a külföldi működő tőke
bevonására, a tulajdoni, vagyoni biztonságra, a forint konvertibilitására. A gazdaság
fejlesztésének legyen része a környezet védelme, az ország természeti erőforrásainak hosszú
távú megóvása. Különös figyelmet kell fordítani az ásványok kiaknázására, az
energiahordozók kitermelésére, átalakítására és felhasználására. Új szemléletű, racionális,
hosszú távú energiapolitikára, energiatakarékos rendszerek alkalmazására van szükség.
A gazdasági demokrácia feltételei:
– a munkavállalók egyenjogúsítása a vállalkozókkal és a tulajdonosokkal,
– a belső piacot élénkítő antiinflációs gazdaságpolitika, a forint vásárlóértékének megóvása,
az alapvető élelmiszerek és fogyasztási cikkek árszínvonalának stabilizálásával (szociális
piacgazdaság),
– a monopolszervezetek felszámolása, nemcsak a termelésben, hanem a kereskedelemben is,
újak kialakulásának megakadályozása, az import liberalizálása,
– az állami költségvetést az államháztartás mérlegévé kell átalakítani, bevételeit törvénnyel
kell szabályozni, tekintettel kell lenni az adófizetők (gazdálkodó szervezetek és a lakosság)
teherbíró képességére,
– felül kell vizsgálni a folyamatban lévő és már elhatározott, de meg nem kezdett állami
beruházási programokat. Törölni kell az értelmetlen, a környezetet pusztító és gazdaságtalan
fejlesztéseket. Az így felszabaduló pénzforrások egy része alapot adhat a család- és
gyermekellenes személyi jövedelemadó rendszer olyan irányú átalakítására, amely jelentős
adókedvezményben részesíti a gyermekeket nevelő családokat és állampolgárokat. A
felszabaduló pénzforrás másik része felhasználható az alacsony nyugdíjak emelésére,
– a központosított újraelosztásból fakadó területi és települési hátrányok megszüntetése,
– a vidék infrastruktúrájának, civilizációs ellátottságának, autonómiájának elősegítése,
– a szerkezetváltásból adódó munkanélküliség csökkentése, új vállalkozások, munkahelyek
létesítésének ösztönzése, átképzési vagy munkanélküli segély biztosítása.
A magyar Demokrata Fórum híve a valódi szövetkezésnek, az önkéntességen alapuló
demokratikus szövetkezeti mozgalomnak, híve a dolgozók, parasztok tulajdonosi szerepét és
felelősségét erősítő munkástanácsoknak, ipartestületeknek, gazdaköröknek.
3. A kultúra, a művelődés minden társadalom, minden nemzet jövőjének meghatározó
tényezője. Kiváltképp fontos nekünk magyaroknak, hiszen a velünk egy nyelvet beszélők
egyharmada határainkon kívül él; és részben a kulturális genocídium veszélyének van kitéve.
A Magyar Demokrata Fórum az ország minden lakosának s a magyarság egészének kulturális
összetartozását, hagyományainak és értékeinek védelmét vállalta és vállalja.
A jelenlegi erkölcsi-társadalmi válság meghaladásának, a demokráciának elemi föltétele az
emberi tehetség, a tudás, a műveltség, a személyiség jogainak védelme, méltóságának
elismerése, munkájának megbecsülése. Ezek alapja a családi és az iskolai nevelés. A magyar
iskola és nevelésügy, a tanítói és tanári kar rendkívül mostoha körülmények között,
kiszolgáltatottan, rosszul fizetve és csökkenő hivatástudattal végzi feladatát. Az MDF
támogatja az egyenlő jogok és esélyek biztosítását az oktatásban, másrészt szorgalmazza a
kiemelkedő tehetségek különleges feltételeinek megteremtését. Az alkotók és alkotóműhelyek
– ideértve az iskolát is – alkotói szabadságával a magyar művelődés tartalmában,
módszereiben és formájában is megújulhat.
Az MDF ezért javasolja, hogy:
– a művelődésügy részesedjék az európai országok színvonalán a nemzeti jövedelemből,
– biztosítsák az alkotók és alkotóműhelyek autonómiáját, szabadságát; az országos
főhatóságok szakszerű és szolgálatszerű működését,
– a jelenlegi bürokratikus-fiskális irányítást váltsák fel a szakmai és gazdasági autonómiát
tiszteletben tartó felügyeletté,

– értékén fizessék meg a tanárok, a nevelők, az alkotó értelmiség munkáját,
– oktatási-nevelési rendszerünket tartalmában, szerkezetében, módszereiben minden szinten
egyaránt közelítsük az egységesülő európai rendszerekhez,
– a hazánkban élő nemzetiségek és egyéb kisebbségek, illetve a szomszédos országokban és a
világban élő magyarok megmaradását,
– az egyéni és kollektív jogok biztosítása mellett – az anyaországban, vagy a saját
közösségben folytatandó értelmiségi képzés elősegítésével; gazdasági, tudományos, oktatási
együttműködésekkel is ösztönözzük,
– a hadsereg, az MSZMP, a KISZ és más tömegszervezetek rendelkezésére álló, felszabaduló
épületeiket elsőként a művelődésügynek ajánlják fel.
Az MDF támogatja a művelődésügy valamennyi ágának érdekérvényesítési és önkormányzati
törekvéseit. Pártfogolja az erőszakosan megszüntetett nagy hagyományú, szabad kulturális
egyesülések újjáéledését.
Mozgalmunk a vallás- és lelkiismereti szabadság korlátozás nélküli érvényesítése jegyében
kiáll a hazánkban működő egyházak és vallási felekezetek teljes szabadsága mellett, követeli
az egyházak feletti állami gyámkodás rendszerének felszámolását, az Állami Egyházügyi
Hivatal megszüntetését. Az MDF támogatja nemzeti, etnikai, kulturális és vallási kisebbségek
szerveződését, hagyományainak védelmét. Az MDF támogatja a táj- és környezetkultúra, a
lakáskultúra, a munkakultúra fejlesztésére irányuló törekvéseket.
4. A szociális biztonság a gazdasági helyzet függvénye. A gazdasági válsággal párhuzamosan
csökken az életszínvonal, egyre szélesebb az elszegényedők rétege, a gyermeknevelés anyagi
terhei folyamatosan növekednek, romlik a bérek és nyugdíjak reálértéke, növekszik a
munkanélküliség.
Az önkizsákmányoló életmód, az egészségtelen munkakörülmények, a növekvő terhek
pusztítják az emberek életerejét. Rendkívül fontos, hogy a társadalom védje a kiszolgáltatott
egyént. Az MDF kezdeményezi egy minden állampolgárnak feltétlenül járó létminimum
kidolgozását és fokozatos megvalósítását. Meg kell valósítani a társadalombiztosítási rendszer
teljes átalakítását, a befizetések elköltésének ellenőrizhetőségét. Az egészségügy alapvető
reformra szorul, amelynek keretében szükségesnek tartjuk:
– az egészségügyi alapellátás megújítását,
– a szabad orvosválasztás lehetőségét,
– az egészségügyi ellátás egyes szintjei között meglévő különbségek csökkentését,
Az új társadalombiztosítási rendszer tegye lehetővé a szülők adóalapjából nem fedezhető
gyermeknevelési kiadások kiegészítését.
Szorgalmazzuk az adórendszer bevezetésével egyidejűleg megígért bérreformot.
Javasoljuk a nyugdíjrendszer alapelveinek megváltoztatását, a biztosítási díjakból fedezett
nyugdíjrendszerre való áttérést, ezzel a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzését.
A kiváltságos, kiemelt nyugdíjakat adóztassák meg!
A munkavállalók, vállalkozók adóalapjuk terhére köthessenek szerződéseket,
társadalombiztosítási ellátmányokat (nyugdíjakat, egészségügyi ellátmányt, táppénzt stb.)
biztosító intézetekkel.
A lakosság tulajdonosi, munkavállalói és vállalkozói érdekeit jogi biztosítékok, a betartásukat
kikényszerítő intézményi garanciák tegyék lehetővé (szakszervezetek, szakmai kamarák).
A Magyar Demokrata Fórum tagtoborzó munkájában, helyi és országos testületeinek
megválasztásakor, szervezeti munkaprogramjának kialakításakor fordítson különös gondot
arra, hogy a társadalmunk többségét alkotó nők a mozgalomban helyet és szerepet,
társadalompolitikájában a nők és különösképpen a nemzet jövőjét biztosító anyák támaszt,
segítséget találjanak. Társadalmi helyzetük és szerepük nemcsak tiszteletet és megbecsülést,
hanem tervszerű, az egyenjogúság érvényesítésén messze túlmenő gondoskodást igényel a
fogyasztási javak és szolgáltatások kibővítése terén is. A fejlettebb társadalmak tapasztalatait

felhasználva dolgozzunk ki és vezettessünk be konkrét, a mindennapi életvitelt könnyítő
megoldásokat.
Az egészségügy és a szociális szféra irányítása elavult, a fenntartására fordított költség a
szociálpolitika pénzösszegeit csökkenti. Javasoljuk, hogy az egyházak és jótékonysági
szervezetek kapjanak a jelenleginél nagyobb lehetőséget szociális szolgálatuk jobb
ellátásához. A magyar társadalom egyik legnyomasztóbb gondja a lakáshiány. Javasoljuk,
hogy készüljön nemzeti program e gond megoldására.
5. A szociális és az erkölcsi kérdések összefüggése néhány alapelv leszögezésére késztet
bennünket:
– a társadalom minden szerveződése és csoportja csak akkor érvényesülhessen, ha
tevékenysége az összesség érdekeit is szolgálja, és a közösség hasznából az egyén is
részesedik,
– a társadalom tagjai erőszakmentes vitákban jussanak egyességre,
– a tettek és következményeik a szereplők kilététől és szándékától függetlenül értékelhetők;
értük a felelősség pedig megállapítható legyen,
– a közösség ügyeiben kizárólag a közösség felhatalmazásával, részvételének vagy
ellenőrzésének biztosításával lehessen eljárni,
– a társadalom minden területén érvényesüljön az emberek esélyegyenlősége.
6. Külpolitikai feladatok és az MDF nemzetközi kapcsolatai
A nemzetközi kapcsolatok második világháború után létrejött rendszere napjainkban
átalakulóban van:
– a bipoláris világ fokozatosan egy többközpontú világcivilizációnak adja át helyét,
– egyszerre növekszik az államok kölcsönös függősége és a nemzetek törekvése saját
érdekeik és értékeik kifejezésére,
– általában csökken a politikai határok elválasztó jellege; az államok mellett megjelennek a
politikában a nemzetközi kapcsolatok új alanyai; a társadalmi, etnikai és kulturális
közösségek,
– a szembenállás helyett fokozódik az együttműködés igénye.
Külpolitikai érdekeinket nemzetünk történelmi útjának sajátosságai, földrajzi helyzetünk,
társadalmi adottságaink, nagyságrendünk, erőforrásaink, nyelvünk és kultúránk egyedi
vonásai határozzák meg.
Szomszédainkkal és általában a térség kis és közepes nemzeteivel sok évszázados közösség
kapcsol minket össze. Európának ezen a részén az államhatárok és a nemzeti határok
mindenkor eltértek egymástól. Az együttélés, a többnyelvűség kedvező hagyományai mellett
ismertek a nemzeti elnyomás, a nacionalista önzés és a kisebbségüldözés példái is ezen a
tájon.
Magyarország egy egységesülő Nyugat- és egy széteső, széthulló Kelet-Európában keresi
most helyét. Nem mondhatunk le arról, hogy ilyen nehéz feltételek között is újra ki ne
alakítsuk magyarság és európaiság egységét. Egy katonai tömböktől mentes jövendőbeli
Európa a végcélunk, s az ehhez vezető úton mozgalmunk európai szövetségesének tekintjük
Közép- és Kelet-Európa összes demokratikus mozgalmait és szervezeteit, a lengyel
Szolidaritástól a román nép demokratikus önszerveződési kísérleteiig.
A Magyar Demokrata Fórum külpolitikai törekvése, hogy
– az egyenjogúság, a kölcsönösség és a szolidaritás alapján fejlessze kapcsolatait a szomszéd
népekkel,
– feltárja a Nyugat és Kelet közötti sajátos helyzet történelmi, kulturális és egyéb
összefüggéseit; a kisállamiság tényéből adódó közös érdekeket; és ezeket egy szervesebb
tájegységi együttműködés, egy magasabb szintű önkéntes összefonódás alapjává tegye,
– a nemzetközi politikai, gazdasági és kulturális kapcsolatainkat minden irányban az
egyenjogú társas viszony alapjára helyezze,

– nemzetközi kapcsolataival is hozzájáruljon a térség válságából kivezető demokratikus út
megtalálásához,
– segítse a térségben élő valamennyi nemzet, népcsoport és kisebbség egyenjogúsági
törekvését.
Érdekünk, hogy
– a nemzetközi kapcsolatokban általában csökkenjen az ideológiai és katonai tényezők súlya,
– növekedjék a gazdasági, kulturális és tudományos diplomácia szerepe, amely területeken a
magyar érdek leghatékonyabban fejeződhet ki,
– megvalósuljon a külföldi haderők teljes kivonása más országok területéről. Magyarország
kezdeményezően és maradéktalanul érvényesítse nemzeti érdekeit e téren,
– Magyarország nemzetközi kapcsolataiban nyitott legyen a nemzetközi jog elveit betartó
valamennyi állam irányába, törekedjék végcélként a semlegességre,
– hazánk önálló, kezdeményező békediplomáciát folytasson nemzetközi méretekben, vállaljon
közvetítő, jószolgálati küldetéseket,
– védelmi céllal legyen jól képzett és felszerelt honvédségünk, a nemzetnek elkötelezett
tisztikarral, amely egyaránt elejét veheti a szuverenitásunkat veszélyeztető szándékoknak, és
alkalmassá teheti az országot az esetleg nemzetközi békefenntartói feladatok ellátására is,
– a kisebbségi és a nyugati szórványmagyarság helyzetének javítása külkapcsolataink egyik
központi eleme legyen. A Kárpát-medencén kívülre került magyarság a nemzet részeként, ha
egyénileg igényli, korlátozás nélkül élhessen magyar állampolgári jogaival. Juthassanak
mindazon előnyökhöz, amelyek az itthon élőket megilletik, és semmilyen gyakorlati
hátrányuk ne legyen amiatt, mert a történelem sodra távolabbra vetette őket. Az MDF arra
törekszik, hogy részükre a kettős állampolgárság lehetősége intézményesüljön.
A Magyar Demokrata Fórum részt igényel magának az ország nemzetközi kapcsolatainak
építéséből. Tevékenyen akar bekapcsolódni a magyar kulturális diplomáciába, és természetes
feladatának érzi a magyarságkép külföldi alakításában való részvételt is.
7. A Magyar Demokrata Fórum kapcsolatai
A Magyar Demokrata Fórum szerint az alapvető emberi szabadságjogok elválaszthatatlanok a
nemzeti sorskérdésektől, a gondviselő társadalom megteremtésétől, a nemzeti demokratikus
hagyományok szellemétől. A Magyar Demokrata Fórum együtt kíván működni minden olyan
egyénnel, mozgalommal, szervezettel, mely a magyarság lelki és szellemi megújulásáért, a
független és demokratikus Magyarországért küzd.
Az MDF híve az önkormányzó Magyarországnak. Javasoljuk, hogy a Minisztertanács álul
irányított szakigazgatási tevékenység váljék el a helyi-területi önkormányzatok
népképviseleti-közhatalmi politizálásától. Ezen az alapon kezdeményezzük önkormányzatiközigazgatási reform megvalósítását; a parlamentben országos önkormányzati testület életre
hívását.
Elítélünk minden olyan szervezetet, amely önértékeit az ország és a nemzet érdekei fölé
helyezi. Mi azokkal a szervezetekkel keressük a kapcsolatot, amelyek szervezeti formáikkal
tagjaik erejét sokszorozzák meg:
– együtt kívánunk működni mindazokkal az egyénekkel, mozgalmakkal és szervezetekkel,
– melyek számára a nemzet és a demokrácia egymástól elválaszthatatlan fogalmak,
melyeknek
– a határainkon kívül élő magyarság sorsa közügy.
– olyan gazdasági érdekcsoportokkal, melyek Magyarország hagyományainak,
sajátosságainak és érdekeinek megfelelő gazdaság kialakításában közreműködik, továbbá
– a magyarországi nemzetiségi szövetségekkel,
– az MDF szorgalmazza kapcsolatok felvételét Európában és a többi kontinensen működő
világszervezettel,

– mozgalmunk nyitottsága szellemében tárgyalni mindenkivel készek vagyunk, de
együttműködni csak elveink és alapszabályunk szellemében tudunk.
IV.
A be nem váltott ígérgetések, az új pártok és új programok korát éljük. A Magyar Demokrata
Fórum e programjával szeretné tagjait erősíteni és megvédeni. Egyrészt attól, hogy hitelt
adjanak a túllicitálóknak, másrészt attól, hogy letargiába süllyedjenek. Jelenleg nem lehet sok
jót ígérni, legfeljebb annyit, hogy közös erővel, becsülettel törekszünk arra, hogy az a keveset,
amink van, nem engedjük tovább tékozolni. A despotizmus ezernyi szövődménye, a
korrupció, a nepotizmus baktériumai, az önsorsrontó szokások fertőzik közéletünket. Az MDF
különböző fórumain megpróbáltunk egy-egy terület bajaira gyógyírt találni, amit
állásfoglalásként rögzítettünk: az országgyűlésről, a nyilvánosságról, a népesedésről, a
szomszédos országok magyarságáról, a környezetvédelemről, a mezőgazdaságról, a
munkásságról, a gazdaságról. Bajaink forrását és gyógymódját is magunknak kell
megtalálnunk. Legfontosabb feladatnak a nemzetpusztító folyamatok feltartóztatását, hazánk
szellemi, gazdasági és lelki újjáépülésének megalapozását tekintjük. Erre szövetkezett az
MDF tagsága, s ehhez keres további szövetségeseket.
A Magyar Demokrata Fórum meg van győződve arról, hogy a nemzet alkotmányosan
szabályozott demokratikus önigazgatása; a nyilvánosság által sarkallt és ellenőrzött szüntelen
önkorrekciója teremtheti meg magyar földön az emberhez méltó együttélés szilárd alapjait.
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