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A démokrataellenzékiszövetség azértiött létre, hogy leváltsa, meghaladjaa
társadalom megosztásáraépÍtőpo|itikai kultúrátMagyaro.szágon.Az a cé|unk,hogy
MagyarországÚjra egy o|yaneurópai köztársaság|e8yen,aho|mindenkörii|ményekközött
tiszte|etben
taÉjákaz a|apvetőszabadságjogokat,
a jogál|aminormákaté5a demokráciát.Mi,
vitábah,az épÍtőkritikában,
demokraták,hiszünkaz együttműködésereiében,a konstruktív
o|yanújkormányra
hogyMagyárországnak
az előremutatópárbeszédben.
Meggyőződésünk,
ésteÍetbiztosít
Ame|y|ehetőséget
van szÜksége,
ame|ytiszteletben
tartjamásokvé|eményét.
a kü|önböző á||áspontok
megismerésére
ésazokösszeütköztetésére.
vá|asszukmeg azokat a
Az e|óválasztáscé|jaaz, hogy a polgárok segítségével
je|ölteket, akik a demokratikus pártok érték.endjéta leghiie|esebben és
hogymegtalá|ilkazokata jelölteket, akik a
legeredményesebben
tudják képvise|ni.
Cé|unk,
demokratikusértékekiránt e|köte|ezettszavazókatprogramjukka|a |egnagyobbsikerrel
hogya közösen e|fogadott
tudják megszólÍtani'
Az e|óválasztásban
résztvevőpá.tokvÍlla|já|í
tisztétetben
tartva
éredményét
ésaz e|ővá|asztás
etikai kódex a|apiánfognakkampányo|ni,
érdekében.
segítika tyőztesje|ö|tektovábbimunkájáta koÍmánwá|tás

ELŐVÁtAszrAs|EÍlKA|KóDEX_ NY|LATKoZAT
M;, édemokratae||enzéki
szövétség
tagiai,fe|ismerve,hogyhazánkközbeszédeé5á
jár, arra az e|határozásra
közé|etbenzajló kommunikácójasúlyostársada|omrombo|ássaI
jutottunk,hogyközósen kívánunktenni ennekmégváltozásáén
is. A kormányvá|tásmelIetti
Emiattaz etikai
e|sődIeges
fe|adatainkközt keze|iüka po|itikaikommunikációnormaIizá|ását.
önmagunk.á nézveköte|ező érVényűnek
kódéxbenmeghatározotte|ővá|asztásiszabá|yokat
aho|az a|ábbipontokatkivétel
do|gozun|9
tekintjük- leszögezve,hogyegy o|yanországéÉ
né|kü|
kötelezónekfogadjaeI önmagára nézve.
induló jelö|tje,
A|u|írott
|i|és-Rácz
Mariéhn,a civil Fórum DebrecenEgyesü|ete|ővá|esztáson
az e|óvá|asztási
kampánybanaz a|ábbipontokbetaÉásátVá||a|om:
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szentségét.
1 . Tiszteletbentartom jelö|t társaim emberi méhósá8át,magáné|etének
Po|itikustársam
va|lása,csa|ádiá||apota,nemi identitása,szexuá|iso.ientácjójanem
képézheti
a kampányrészét.
ütköztétését'
A
Fontosnaktartom a demokratikusvitát, a prog.amokése|képze|ésék
do!gozom.
kampánysorán ennekmegva|ósu|ásáéft
feIelősdemokrataként
3 . cé|om a kózé|eti fo|yamatok morá|is és tömegkommunikációs Válságának
jelöltkéntmagamis ezéÉ
felszámo|ása,
do|gozom.
dolgozom. A saját
4 . Az elővá|asztásikampányban a nyí|t verseny sze||emében
bizonyítom,
eIképze|éseim
he|yességét,
a|kalmasságomat
ielö|t táÍsaimmalszemben
IejáratókampánÉ
nemfoIytatok.
5 . A médiatérbenfe||elhetó kapcsolataimatés kampány során használt égyéb
kommunikációs csatornákat a demokratikus összefogás sikerénekszolgá|atába
á|lítom!A |ejártókampányokmindenformájátelutasitom,azokkalszembenfeIlépek.
6. Mindentöívényeseszközze|fe||épek
a kormányzatihazugságkampánnyalszemben.
7' Amennyibena je|ö|t társaimma{szembenetikát|anu||épekfé|,azzal az e|Ienzéki
je|öltjei ésmédiaterea
szöVetségirendszernekártok - mive|azt a kormánypáÉok
te|jes e|lenzék|ejáratásárahaszná|jamajd _, ezért minden körü|ményekközt
ta.tózkodomettő|.
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és pontokbaszedétt
8. Vá||a|om,hogy az e|ővá|asdássorán a fentiekbenértékrend
magataÉási
kódex a|apjánkampányo|ok.
Tudomásulveszem,hogyámennyibenje|ölt
társaim el|en irányuló támadásom az etikai kódexben meghatározottpontok
megsé*éséve|
iár, a szövetségespártok szankciókat határozhatnakmég vélém
szemben.
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Az etikaikódeXműkódé5i
rnechan]zn1usának
ügvrendiésintézn,]ényrendszerifelépítése
hatáskore'
országosE|őVá|asztá5j
Bizottság
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