
Kedves szabadságszerető barátom!  

Őszinte leszek. Liberális vagyok, így az SZDSZ szavazója, támogatója. Soraim nyilvánvalóan 
elfogultak. Ugyanakkor biztos vagyok benne, szempontjaim fontosak, következtetéseim pedig 
jogosak, a valóságon alapulóak.   

Liberálisként, a piacgazdaság híveként a legtöbb területen eleve nem vártam sok jót egy 
újbaloldali zöld alakulattól. Európai pártokról szóló olvasmányélményeimből pontosan 
tudtam, hogy a szélsőjobboldaltól, illetve a hivatalos kommunista propagandából oly ismert 
üzenetekre számíthatok, valamelyest visszafogottabb stílusban. Nem kellett csalatkoznom.  

A Jobbikhoz hasonlóan az LMP is a tőkeellenes hangulatkeltéstől, Magyarország 
bezárkózásától, az antikapitalista demagógiától reméli saját sikerét. Miről olvashatunk a 
szórólapjaikon? Gonosz multikról, kizsákmányolókról, a magyar földre leselkedő 
idegenekről. Csak azt kérdezném halkan, hogy mitől kell pontosan a földet, és annak 
tulajdonosát megvédeni? Saját magától? Attól, hogy annak adhassa el földjét, akinek akarja? 
Érdekes megközelítés. Vajon tényleg arra kéne több pénzt fordítanunk, hogy – mint az a 
kampány újságjukban szerepel – Fullajtár Andrea, sztárszínésznő olcsóbban tudjon kenyeret 
venni Budapest belvárosában? Hát, tudnék ennél fontosabb célokat is…  

A Jobbikhoz hasonlóan az LMP is az egész politikai elit lejáratásától, a felelősség elkenésétől 
reméli saját sikerét, úgy téve, mintha ők maguk nem ugyanehhez az „elithez” tartoznának. 
Vajon valóban tiszta és szűzies erőt képviseli az MSZP ifjúsági szervezetéből érkezett 
Schiffer András, az MDF-ből érkezett Ivády Gábor és Mile Lajos, vagy a Fideszt és az 
SZDSZ-t is megjárt Rauschenberger Péter? Vajon tényleg néhány millió forint 
közadakozásból készült az a hirdetéstömeg, ami elborítja az utcákat?  

Ezek a vonások azonban (sajnos) Európa legtöbb újbaloldali zöld pártjáról, mozgalmáról 
elmondhatóak. Ezek a nézetek áthidalhatatlan árkot jelentenek közöttük és Európa liberális 
pártjai között.  

Van azonban egy másik szempont, amely miatt az európai újbaloldali zöld pártok általában 
mégis találnak közös platformot az európai liberális pártokkal. Ez pedig a szabadságelvű 
társadalompolitika, az egyetemes emberi jogokba vetett töretlen hit. Azt gondoltam, hogy az 
SZDSZ komoly és „veszélyes” riválist kap, az emberi jogok ügye viszont szerencsére még 
egy védelmezőt.   

Ezen a téren viszont komoly csalódást okozott az LMP. Azt vártam, hogy az SZDSZ-hez 
hasonlóan az LMP is bátran fel fogja vállalni a népszerűtlen, de (az érintetteken kívül is) 
szabadságszerető emberek számára elengedhetetlenül fontos ügyeket. A romák integrációját, a 
melegek védelmét, a kábítószer-fogyasztók problémáit.   

Ehhez képest mit kellett látnunk?   

Az LMP tanácsadói a Népszabadságban megjelent cikkükben egyenlőségjelet tesznek a 
„cigánybűnözésről” beszélő miskolci rendőrkapitány (aki büszkén kürtöli világgá, hogy 
„magyar csak“ bankot rabol) és a rasszizmust szító beszéd ellen szót emelő Gusztos Péter 
közé.   



Az LMP listájának második helyén szerepel a már említett Ivády Gábor, Ivád polgármestere, 
aki – mint azt MIÉP.hu-n is kifejti – a segélyen tengődő, mélyszegénységben élőket, köztük is 
elsősorban romákat megalázó „monoki modell” egyik elsőszámú, büszke támogatója.   

Az LMP politikusai leszbikus és meleg polgártársaikról (akik egyébként többen vannak, mint 
az SZDSZ, az LMP, és az MDF jelenlegi szavazói összesen) szót sem ejtenek.  

Az LMP elsőszámú vezetőjének tartott Schiffer András kijelenti, egyetért a kábítószer-
fogyasztókat érintő jelenlegi szabályozással. Azzal, ami a magyar fiatalság jelentős részét 
potenciális bűnözővé teszi, a valóban veszélyeztetetteket pedig elriasztja attól, hogy 
segítségért folyamodjanak.   

Lehet más a politika? Igen, lehet. Kell is, hogy az legyen! De biztos, hogy nem a szociális 
demagógiától, a versenytársakat megvető álszentségtől, a népszerűtlen kérdésekben való 
sunnyogástól lesz az. Ezekkel ugyanis már próbálkoznak egy páran a parlamentben 1990 óta.  

  
Kedves szabadságszerető barátom!  

Csak az SZDSZ beszél őszintén az ország valós esélyeiről, a versenyképesség, a tőkebevonás 
lehetőségeiről.  Csak az SZDSZ beszél arról, hogy Magyarország hogyan váljon a szabad 
világ büszke és egyenrangú tagjává.   

Csak az SZDSZ beszél őszintén a konkrét hibákról, és konkrét felelősökről, nem kímélve 
önmagát sem.  

Csak az SZDSZ mer őszintén beszélni a melegek, a drogfogyasztók, vagy a cigányság 
beilleszkedésének problémáiról. Csak az SZDSZ mer szót emelni a kirekesztés, a 
gyűlöletkeltés ellen.    

Kedves szabadságszerető barátom!  

Vasárnap ne maradj otthon. Támogasd a Szabad Demokraták Szövetségét, a Magyar Liberális 
Pártot! A Te pártodat!  

Zinai Anna  

u.i.: A Maketing Centrum, a Tárki és a Medián adatai alapján az SZDSZ támogatottsága a 
bejutási küszöb határán, 4,8 és 5,2 százalék körül mozog. Néhány száz szavazaton múlhat a 
szabad, demokrata választók, a demokratikus értékek, az európai Magyarország képviselete! 
Szavazz! 

 


