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A Demokratikus Koalíció havonta 

megjelenő kiadványa

„Akik úgy gondolják, más kormány
zásra van szükség, távolmaradá
sukkal üzenjenek, és ezzel segítsék 
hozzá a demokratikus ellenzéket 
egy régóta várt közös sikerhez. 
Orbán Viktort ugyanis meg lehet 
állítani, Orbánt meg lehet buk
tatni!”

Gyurcsány Ferenc
a DK elnöke,  
volt miniszterelnök

„Az EUellenes álnépszavazás kor
mányzati kampánya a rendszer
váltás utáni politika legdrágább 
kampánya lehet. A távolmaradás
sal a hazug kormánypropagandá
ról is véleményt mondhatunk. Aki 
otthon marad, a félrevezetést is 
elítéli. ”

Molnár Csaba
EP-képviselő,  
a DK ügyvezető alelnöke

„Ne vegyünk részt a népszavazá
son, ne legyünk részesei ennek a 
gyalázatos kezdeményezésnek, 
amely Magyarországot el  
akarja távolítani Európától!  
A távolmaradás határozott poli
tikai véleménynyilvánítás arról, 
hogy Magyarország az EU tagja 
maradjon.”

Niedermüller Péter
EP-képviselő, a DK alelnöke

MArAdj OtthON, 
ha akarod, hogy Orbán menjen!

Maradj otthon, maradj Európában!
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A Demokratikus Koalíció 500 óriásplakátot és százezer kisebb plakátot helyez ki szeptemberben, miközben  

Facebook-kampányt is indítottunk, több nagy rendezvényre és országjárásra készülünk, de kitelepüléseink 

során az utcákon is ott vagyunk, és 1700 standnál gyűjtünk aláírásokat azoktól a szavazóktól, akik ellenzik 

Magyarország kivezetését az Európai Unióból.

LeNDüLetbeN A DK KAMPáNyA

brexit/Huxit – PárHuzAMoK és eLtéréseK

Szeptember elején Budapesten az 
uniós zászló felvonásával és a kam-
pánydalunkkal rajtolt el a DK kam-
pánya az EU-ellenes álnépszavazás 
ellen, pár nappal később pedig Gyur-
csány Ferenc pártelnök, volt minisz-
terelnök tartott nyilvános fogadóórát 
a Nyugati téren.
“A közönségben inkább az idősebb 
korosztály képviseltette magát, azon-
ban voltak egészen fiatal érdeklődők 
is. A legnagyobb tapsot két fiatal fiú 
kapta, ők széles vigyorral karolták át 
két oldalról Gyurcsányt egy szelfi ere-
jéig. – A Facebookon láttuk az eseményt, azért jöttünk ki, mert ő mégis 
csak egy ikonikus figura – mondta egyikük. A srácok amúgy azt mond-
ták, sokszor nem értenek egyet azzal, amit a DK-elnök mond, de a stí-
lusát szeretik, szerintük több ilyen politikusra lenne szükség. A fiúk azt 
is elmesélték, hogy amikor Gyurcsányt a bevándorlásról kérdezték, ő 
azt mondta, a barátoknak is segítünk, ezért kell a menekülteknek is.“  
– írta tudósításában a Népszabadság.

– Minden, a szavazók és a DK politiku-
sai között elhangzó mondat, minden 
egyes találkozás annak az esélyét nö-
veli, hogy el lehet buktatni, meg lehet 
állítani ezt a történelemmel játszódó 
hazugságot – mondta az elnök.
Gyurcsány Ferenc szerint Orbán két 
nagy politikai hasznot remél az októ-
ber 2-i kvótareferendumtól: egyrészt 
tovább akarja fokozni az európai 
együttműködéssel kapcsolatos kéte-
lyeket, másrészt a népszavazást – an-
nak sikere esetén – saját politikájának 
az igazolására fogja felhasználni. Pe-

dig Orbán Viktor idén február 20-án már aláírta azt az európai taná-
csi határozatot, amelyik tudomásul vette, hogy Magyarország is részt 
vesz a menekültek első szétosztásában. Az elmúlt két évben a kor-
mány döntése értelmében 1260 embert le is telepítettek hazánkban.
A Demokratikus Koalíció október 1-jén rendezi a kampányzárót, ami-
kor élőlánccal körbevesszük a Parlamentet, október 2-ára pedig egy 
meglepetésrendezvény készül. 

Azt mondják sokan, ha britek megvannak az 
EU nélkül, majd mi is megleszünk. Nos, azt 
még nem tudjuk, hogy a britek hogyan lesz-
nek meg az EU nélkül, mert egyelőre még 
bent vannak, de azt már most látjuk, hogy a 
Brexit-népszavazás után az országot nem a 
megkönnnyebbülés, sokkal inkább a meg-
döbbenés jellemezte. A világ 5. legnagyobb 
gazdaságaként az Egyesült Királyság minden-
esetre jóval biztatóbb esélyekkel rendelke-
zik, mint Magyarország, amely gazdaságilag 
igencsak tekintélyes hátrányban van a nem 
túl régen még egy világbirodalmat irányító 
angolokkal szemben. Magyarországot ezen 
a téren Nagy-Britanniával hasonlítani össsze 
legalább akkora megtévesztés, amilyenekkel 
a brit szavazók találták magukat szemben a 
Brexit-támogatók kampányígéreteiben, ame-
lyekről sorra-rendre bizonyosodik be, hogy 
nem voltak igazak és betarthatatlanok.
Ebben viszont már hasonló a helyzet Magyar-
országon is, itt is álságok és rémhírek terjesz-
tésével igyekszik a kormány olyan helyzetet 
előidézni, amelyet fel lehet majd használni 

menekülésre, ha Brüsszelben végképp kiveri 
a biztosítékot az Orbán-oligarchia igencsak 
életerős burjánzása. 
Elkötelezett uniópártiként természetesen 
nem örülök a britek távozásának, de annak 
sem, hogy az EU az utóbbi időkben látványo-
san sodródott a tehetetlenség felé. A Brexit 
azonban nem az EU széteséséhez, hanem 
annak újjáépítéséhez fog vezetni, erősebb 
alapokon. Niedermüller Péter, a DK európai 
parlamenti képviselője mondta a DK Hírek 
különszámának, hogy az EP máris dolgozik 
egy federativ Európa kialakításának javasla-
tán, a közös hadsereg fél évszázad óta terve-

zett elképzelése meg rövidesen valóra is vál-
hat. Hamarabb fenyegeti szétesés az Egyesült 
Királyságot, hiszen megtörténhet, hogy belát-
ható időn belül nem lesz sem egyesült, sem 
királyság, s nemsokára talán már nemcsak a 
foci EB-n lesz külön Anglia és Skócia.
Az unió bírálatakor azonban ne feledjük: az 
EU-t európai államférfiak hozták létre, az ala-
pító atyák bölcsességének terméke. Az EU ma 
is úgy működik, ahogy az európai politikusok 
lehetővé teszik. Ha az unióval baj van, akkor 
az igazi baj elsősorban nem a bűnbaknak 
használt Brüsszelben van, hanem a tagálla-
mok fővárosaiban. Például Budapesten. Ha 
az EU-nak nincs jövőképe, akkor az európai 
állam- és kormányfőknek nincs jövőképük. 
Mert az EU nem Brüsszelben született, s nem 
is ott nevelik. Ott csak lakik. 
De a vezetők a tagállamok. Ha az EU megbu-
kik, a tagállamok buktak meg.

Marton Levente
elnökségi tag, 8. vk.
a Külügyi Kabinet tagja

“Azért jöttünk ki, mert ő egy ikonikus figura…”



Sokan azt mondják, nem tűnik túl demokratikusnak, ha az ellenzék majd-

nem minden pártja arra biztatja az embereket, hogy ne vegyenek részt az 

októberi népszavazáson. Ha ez egy valódi népszavazás lenne, egyet kel-

lene velük értenünk. Itt ugyanis már nem a nép dönti el, hogy miről akar 

szavazni, holott jogállamban pont ezt szokás népszavazásnak nevezni.

euróPA vAGy orbáN

Ugyanaz a rendszer szeretne minket a szava-
zófülkében látni október 2-án, amely máskor a 
saját verőlegényeivel szállja meg a választási 
irodát, ha nem akarja, hogy a nép szavazzon. 
Ugyanazok akarják elénk tenni októberben 
a szavazólapot, akik az alkotmánybíróságtól 
az ügyészségig mindent elfoglaltak, hogy kö-
vetkezmények nélkül tehessenek meg bármit, 
ami épp hatalmi érdekeiket szolgálja.
Az őszi népszavazás ráadásul alkotmány-
ellenes, nem az Országgyűlés hatáskörébe 
tartozik, és nem felel meg az egyértelműség 
követelményének sem. Ezek is fontos ada-
lékok ahhoz, hogy megértsük: egy politikai 
akcióval állunk szemben. Ilyenre pedig poli-
tikai választ kell adni: nem állunk olyan szín-
padra, ahol Orbán a rendező. A kormánynak 
ugyanis az a legfontosabb, hogy minél több 

ember statisztáljon – legalább a választásra 
jogosultak fele, 4 millió ember –, hogy aztán 
elmondhassa Brüsszelben: a magyarok egy 
érvényes népszavazáson, demokratikus úton 
utasították el az „antidemokratikus brüsszeli 
diktátumot”. 
A fókuszban az érvényesség áll tehát. Ha egy 
népszavazás érvényes, az következményeket 
von maga után. Mivel az őszi népszavazás 
„nem felel meg az egyértelműség követel-
ményének”, jogi és alkotmányos következ-
ményekről nem beszélhetünk, ugyanakkor 

naivitás lenne azt gondolni, hogy semmilyen 
következménye nem lesz. Egy érvényes nép-
szavazás után a kormány elmondhatja majd, 
hogy egyértelmű felhatalmazást kapott.
A propagandagépezet dübörgése és a néplé-
lekhez olyannyira passzoló „nekünk ne mond-

ja meg senki” hangulat nyilván elvisz 1,5-2 
millió elkötelezett jobboldalit a szavazófül-
kékbe, miközben a baloldal távolmaradásra 
buzdít. A nem-ek 95 százalékkal győznek, 
nagyjából akkora arányban, mint amekkorá-
val a banánköztársaságok diktátorait szokták 
újraválasztani. Orbán a győzelmi beszédé-
ben – ami nem marad el – elmondja, milyen 
nagy az egyetértés, milyen lesújtó üzenet ez 
Brüsszelnek. Azt azonban nem mondhatja 
majd, hogy bármire is felhatalmazást kapott 
volna, hiszen 6-6,5 millió ember nem volt haj-

landó részt venni a szemfényvesztésben, a 
népszavazás pedig hivatalosan is eredmény-
telenségbe fullad. Az ellenzék dolga lesz ezt 
újra és újra Orbán orra alá dörgölni. A felha-
talmazás elmarad, csak egy újabb, népsza-
vazásnak csúfolt nemzeti konzultáció lesz az 
egészből, egy rekorddrága fülke-békemenet. 
Másfél-kétmillió magyar üzen Brüsszelnek, 
hat-hat és félmillió magyar pedig üzen Or-
bánnak. Csendben pedig megkezdődik az 
évek óta folytatott EU-ellenes orbáni politika 
lassú kimúlása.
Miért nevezi a DK az őszi show-t EU-ellenes 
álnépszavazásnak? Amikor Magyarország 
belépett az EU-ba, elfogadta, hogy az uniós 
intézményrendszernek – amelyben minden 
tagállamnak saját képviselete van – joga van 
kötelezően végrehajtandó döntéseket hoz-
nia. Ezt, a belépéskor elfogadott jogot vitat-
ná el a kormány az őszi népszavazással. Ha 
a népszavazás érvényes lesz, ezt törvénybe is 
kellene iktatni, ez pedig csak abban az eset-
ben történhetne meg, ha megszűnne az erről 
rendelkező nemzetközi szerződés, nevezete-
sen Magyarország uniós tagsága. Ez a magyar 
EU-tagság felmondásával egyenlő. S amikor 
az Európai Unió azt mondja majd a magyar 
kormánynak, mint fél évvel ezelőtt a britnek: 
„nincs különcködés, nincs különút”, ha érvé-
nyes és eredményes lenne a népszavazás, Or-
bán majd a magyarok „érvényes” és „demok-
ratikus” döntésére fog hivatkozni a kilépési 
folyamat küszöbén. Erre kért felhatalmazást? 
Nem. Elmondta, hogy az EU elhagyásához 
vezethet a népszavazás? Nem. Hivatkozhat 
majd rá, miközben kioktatja az EU egyre tü-
relmetlenebb vezetőit? De még mennyire! 
Nem szeretném ezt látni, ezért október 2-án 
otthon maradok, hogy Magyarország is az 
EU-ban maradjon. Nekem nem Brüsszelnek 
van üzenni valóm, hanem Orbánnak. Kö-
vetkezménye ugyanis egy érvénytelen nép-
szavazásnak is lesz. Meg lehetne kérdezni a 
miniszterelnököt: lám, a magyarok üzentek, 
megértette?

Ara-Kovács Attila
a DK elnökségének tagja 

a Külügyi Kabinet vezetője

Október 2án otthon maradok,  
hogy Magyarország is az EUban maradjon

éLőLáNCrA FeL!

No voKs! – ilyen röviden is összefoglalhatjuk a Demokratikus Koalíció véleményét 

a kvótareferendumról. Kampányt is indítottunk, hogy minél több emberhez juttas-

suk el az üzenetünket: maradjon távol a kvótareferendumtól! A DK a népszavazás 

előtti napon, október 1-jén élőlánccal fogja körbevenni a Parlamentet. várunk!

oKtóber 1. 
szoMbAt, 16 órA

KossutH tér
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