Székely Sándor beszéde, 2013. szeptember 29-én

Barátaim!
A Szolidaritás Mozgalom azért jött létre 2011-ben, hogy egy végsőkig megosztott
országban olyan folyamatokat indítson el, melyek rövidtávon leváltják a regnáló
maffiakormányt, valamint hosszútávon az ország felemelkedését, egységesülését, a 21.
századba való belépését biztosítják.
2011 szeptemberében összedugta a fejét néhány idealista, volt köztük egyetemi tanár,
vállalkozó, szakszervezeti vezető, rendvédelmis, bölcsész és munkás, akik mind szervezői
voltak már különböző tömegtüntetéseknek. Rájöttünk, hogy tüntetni már kevés, a helyzet
pedig megérett arra, hogy új politikai mozgalmat indítsunk. Egy olyan mozgalmat, amely
szakít az elmúlt száz év rossz beidegződéseivel, az emberek aktív szerepvállalására,
önszerveződésére épül.
Az elmúlt szűk két évben sokat dolgoztunk, voltak sikereink és voltak kudarcaink is. Sokat
dolgoztunk azon, hogy a demokratikus ellenzéki erőket közös nevezőre hozzuk.
Mi voltunk az elsők 2011 december 17-én, akik ki merték mondani: Orbánnak mennie kell!
Azok is mi voltunk, akik először ki merték mondani: csak közös erővel lehet leváltani Orbán
rendszerét.
Megszerveztük az Operánál az összellenzék eddigi legnagyobb tüntetését, pár nappal
azután, hogy életre hívtuk a Demokratikus Ellenzéki Kerekasztalt. Sajnos a DEKA – mondjuk
ki, mert mi ki merjük – nem volt sikeres, mert a partnereink és talán mi sem nem álltunk
még készen a teljes összefogásra.
De mi nem adtuk fel! Ezért alakítottuk meg egy éve a Millával és a Haza és Haladással
közösen az Együtt 2014 mozgalmat, majd pártot, amely a PM-mel közösen mára választási
szövetséget kötött az MSZP-vel.
Mi tudjuk, hogy ezt a szövetséget tovább kell bővíteni, mert ahhoz, hogy eltakarítsuk
Orbán rendszerét, még több szövetségesre van szükségünk.
Barátaim!
Mi vagyunk azok az emberek, akik nem beszélnek ugyan túl sokat, de a tetteink
bebizonyítják, hogy bármire képesek vagyunk.
MERT MI HISZÜNK AZ ORSZÁGBAN ÉS AZ ÖSSZEFOGÁS EREJÉBEN.
MERT MI VAGYUNK A SZOLIDARITÁS!
Most minden magyar állampolgárnak el kell döntenie, hogy milyen országban akar élni!
Kisemmizett, gyáva, elszegényedő, reménytelen, diktatórikus, álszent, történelemhamisító,
múltját és Európát megtagadó, gyenge…
…vagy demokratikus, élhető, szolidáris, a jogokat védő, euópai, növekvő gazdaságú,
múltjával bátran szembenéző, erős Magyarországon.

Ti, akik itt vagytok már döntöttetek?
ORBÁNISZTÁN VAGY MAGYAR KÖZTÁRSASÁG?
Most az a dolgunk így együtt, hogy dolgozzunk, harcoljunk a közöny és a beletörődés ellen,
adjunk reményt a reményvesztetteknek, legyünk jelen, mutassunk példát azoknak, akik
még nem hiszik el, hogy lehet egy normális országban is élni.
Mondjuk ki úja és újra: ELÉG VOLT!
ORBÁNNAK ÉS BANDÁJÁNAK MENNIE KELL!
Elég volt, Orbánnak és bandájának mennie kell, még akkor is, ha ez sokaknak hatalmas
presztízs és pozícióvesztéssel jár. MOST AZ ORSZÁG A FONTOS, NEM A POZÍCIÓ. Aki nem
ebben a szellemben politizál, az nem a demokratikus oldalnak tesz rosszat, HANEM AZ
ORSZÁGNAK.
Mi nem félünk.
Mi nem várunk.
Mi nem taktikázunk.
Le fogjuk győzni Magyarország rosszabbik arcát, és meg fogjuk mutatni, hogy ez az ország
és ez a nép sokkal többre hivatott Orbán Viktor és hűbérurai szolgálatánál.
A szabad magyar nép nem tűrhet meg magán olyan uralkodó osztályt, amely semmibe
veszi a jogait, reményeit, jövőjét.
MI MOST AKARUNK VÁLTOZÁST. Nem 2018-ban.
Vissza akarjuk kapni gyermekeinket, unokáinkat, akik elhagyták az országot, mert azt
gondolják, ebben az országban nincs jövő.
NEM VAGYUNK HAJLANDÓAK MEGALKUDNI. NEM FOGUNK FÉLELEMBEN ÉLNI.
NEM FOGUNK NYOMOROGNI. MI KI FOGJUK HARCOLNI A GYŐZELMET!
Ha így cselekszünk, HA ÍGY CSELEKSZETEK, akkor olyat teszünk, amire ez az ország nagyon
régóta vár.
Ne legyünk kishitűek, bízzunk magunkban, és dolgozzunk minden nap azért, hogy
befejezhessük a 20. századot, és elkezdhessük a 21-diket.
Dolgozzunk magunkért, a gyermekeinkért és az országért. Dolgozzunk egymásért.
Mutassuk meg az országnak, hogy van más út, mint a kilátástalanság.
Mutassuk meg, hogy nem kell félni, mutassuk meg, hogy nem egymás ellen kell dolgozni,
hanem egymásért.
Mutassuk meg, hogy van más út, mint a mesterségesen szított gyűlölet.
Mutassunk példát.
2011. október 1-én elkezdtünk valamit. Sok minden történt azóta. Voltak sikereink és
voltak tévedéseink, hibáink is. De kiharcoltuk, hogy beleszólhatunk országunk sorsába.
CSAK RAJTUNK MÚLIK, MIT TESZÜNK. Én azt mondom, szervezkedjünk, dolgozzunk, és
adjunk reményt. Mi azért jöttünk létre, hogy megváltoztassuk az országot. ÉS EGYÜTT MEG
IS FOGJUK TENNI.

Barátaim!
Végezetül engedjétek meg nekem, hogy elmondjam, múlt héten olvastam egy cikket,
amelyik a zászlót és a tábort kérte számon az ellenzéken. Úgy gondolom, a tábor már
megvan, de szeretnék szólni, hogy a zászló is!
ÉLJEN A DEMOKRÁCIA, ÉLJEN A KÖZTÁRSASÁG, ÉLJEN A SZOLIDARITÁS!

