Kiegészítési javaslat Dr Hiller Istvánnak „Az Új Magyar Szociáldemokrácia” című
vitaanyagához
1. A kiegészítés jellege és célja: Széleskörű szemlélet és tárgyalási mód esetén nem lehet
egy új magyar szociáldemokráciáról beszélni, ha nem térünk ki annak egyik legfontosabb
környezeti feltételére, a külső biztonságára (megjegyzés: a „belső biztonsága” egy új
szociáldemokráciának az egyes célok, területek megvalósíthatóságának hatásfoka,
eredményessége, belső, például költségvetési okok miatt. Ehhez képest „külső biztonság”
alatt a belföldi és/vagy nemzetközi környezeti, hatások, például terrorizmus vagy
szervezett bűnözés, stb. miatti befolyásoltságot értem) A BIZTONSÁG-nak, mint a
szociáldemokrácia alapfeltételének a megjelenítése az anyagban: maximum egy
oldalban, optimálisan fél oldalban, minimálisan egy bekezdésben javasolt. A kiegészítés
elhelyezésére nem adok javaslatot.
2. Szövegszerű javaslat, forrásanyagként való használhatósággal:
2.1. Cím: Az új magyar szociáldemokrácia és a BIZTONSÁG szoros kapcsolata (vagy
Az új magyar szociáldemokrácia BIZTONSÁG-a)
A baloldaliság és a szociáldemokrácia elméleti területének minden szegmensében a
célok, célrendszerek, az érintett embercsoportok, közhatású területek, stb biztonságos
megvalósítására törekszünk, de ezekhez a szociáldemokrácia „külső” BIZTONSÁG-a
is igen fontos. A szociáldemokrácia „külső” BIZTONSÁG-a nemcsak egyik fontos célja,
hanem feltétele is az új magyar szociáldemokráciának, mivel BIZTONSÁG nélkül nincs
nyugodt, élhető szociáldemokrácia sem.
A baloldaliság és a szociáldemokrácia továbbfejlesztésének, az új magyar
szociáldemokrácia megvalósításának feltétele a nemzet, az ország, a környezetünk
komplex biztonságának minél magasabb szintű megteremtése és fenntartása,
nemzetközi összefogással is. Jogbiztonság, létbiztonság és közbiztonság csak
mindezek alapjául szolgáló komplex nemzetbiztonság mellett van.
Magyarország egy nyitott világrendszer része, melyben vannak szövetségesek, társak,
barátok, de mindig maradnak ellenérdekeltek is. Az ellenérdekeltek ismerete, hatásaik
megelőzése
és
kezelése
létfontosságú
egy
érzékeny
és
törékeny
szociáldemokráciában.
Az új magyar szociáldemokrácia nincs még pontosan kidolgozva és stabilan
megvalósítva. Nagyon sok a többesélyes megoldás, a belpolitikai és nemzetközi
hatások sokszínűek. Mindez megannyi bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot is
jelent, amire a BIZTONSÁG keretében is ügyelnünk kell.
Az állam funkciói közül valamennyi emberi, természeti, társadalmi, gazdasági érték
hatékony megóvása, azaz komplex VÉDELMÜNK jelentős feladat, különös tekintettel
a megváltozott szerkezetű és súlyozású, biztonsági kockázatokra, melyek
dinamikusan változnak. A szociáldemokrácia kiemelt céljai csak jól ismert és
megfelelőn kezelt biztonsági kockázatok mellett valósíthatók meg eredményesen, így
a megváltozott szerkezetű és súlyozású biztonsági kockázatoknak megfelelően,
dinamikusan kell kezelnünk a jelenlegi terminológia szerinti fegyveres erők és
rendvédelmi szervek hatékonyságát is.
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