A Szolidaritás Mozgalom Közgyűlése ___/ 2013 számú határozatában az alábbi cselekvési
tervet fogadja el:

A Szolidaritás Mozgalom cselekvési terve 2013 őszétől – 2014. május végéig

1.Szervezés
Folytatni kell azt a szervezetépítési munkát, amelyet a Mozgalomban, politikai
elődszervezetünkkel megkezdtünk.
Politikai célkitűzéseink érdekében szervezetünket meg kell erősíteni, mind
taglétszámát, ismertségét, politikai céljainak ismertségét, mind pedig politikai
pozícióját tekintve. A fehér foltokat be kell tölteni. A csoportokat meg kell
alakítani, a Szolidaritás helyi választókerületi vezetőit meg kell választani. Ott
kell lennünk minden nagyobb városban, minden nagyobb településen, persze a
falvakban is.
Fel kell készülnünk, hogy az Együtt 2014 párt keretein belül részt veszünk a
parlamenti, az önkormányzati és Európa parlamenti választásokon. Cél, hogy
minél több, a Szolidaritás Mozgalomhoz tartozó személy választott tisztséget
töltsön be
Beszélgetéseket, összejöveteleket, fórumokat kell szervezni a demokratikus
oldal szélesítésére.
2. Utcai jelenlét
Mi vagyunk az a szervezet, amely képes arra, hogy az átlagembereket az utcára
vigye. Erőteljesen hangot kell adnunk elégedetlenségünknek a kormány
intézkedései miatt. Bizonyítani a demokratikus oldal pártjainak, hogy az
embereket nem érdekli a pozícióharc. Az utcai tüntetésekbe be kell vonni a
szociálisan kiszolgáltatott rétegeket is. Nem engedhetjük, hogy a szélsőjobb
prédájává váljanak!
Az utcai jelenlét kapcsán nem hagyatkozhatunk csupán a ritka, nagyobb
tömegeket felvonultató rendezvényekre. Aktivistáink gyakorlatilag a
megalakulásunk óta az utcán vannak. A kitelepüléseken folytatott munka
nagyon fontos, hiszen rengeteg ember ismer meg bennünket így, és sok
emberhez tudunk üzeneteket eljuttatni. Ezeket a kitelepüléseket – különösen
kampányidőszakban - folytatni kell, minden Szolidaritás csoportnak meg kell
találnia a helyét és szerepét az „utcán” és a helyi lakóközösségekben is. A
kormányváltás érdekében közvetlenül is el kell juttatnunk saját és politikai
szövetségeseink üzeneteit a választópolgárokhoz.

Tovább kell szerveznünk azokat a „kisakciókat” (flash mobok, molinózások,
stb.), amelyek a figyelem felkeltését célozzák.
3. Remény
Reményt kell mutatnunk, rá kell ébreszteni a társadalmat arra, hogy a
Szolidaritás nagyon fontos és hiányzó valami, hiszen a megbántott társadalmi
csoportok közös fellépéssel valóban eredményeket érhetnek el. Nem csak
beszélnünk kell a reményről, hanem tenni is azért, hogy legyen remény.
Indítsunk mintaprojekteket a leghátrányosabb helyzetű falvakban, és a
lepusztultabb ipari környezetben. Hitessük el az emberekkel: van kiút.
A leghátrányosabb helyzetű térségekben téli tüzelőanyag-projektünkkel
(biobrikett) például szeretnénk megmutatni azt a közösségi cselekvési modellt,
amely sok szegény családnak könnyíthetné meg a téli hónapjait. Ezen kívül
tervezünk még egyéb szolidaritási akciókat (ételosztás, ruhagyűjtés, kiskertprogram, ipari terület rehabilitációja kulturális célokra).

