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Pethő Gábornak hívnak, 21 éves vagyok, villamos szakirányú gyakornok tanuló. Budapesten
születtem '91-ben, azóta egy a fővároshoz viszonylag közeli, Telki nevű községben élek
bátyámmal és édesapámmal.
A Magyar Kommunista Munkáspárt és a Baloldali Front aktivitását tizenhat éves korom óta
követem szemmel, amihez a visszatérő és fokozódó csalódottságom vezetett a kapitalista
rendszer kapcsán. Az utóbbi két évben fontosabb eseményeken is megjelentem, ezzel is
kifejezve elkötelezettségemet a kommunista baloldal politikája iránt.

Még fiatal koromban szerettem volna hinni, hogy az amerikai álom tényleg a szabadság
megteremtője, hogy az képes önmagát szabályozni, az elesetteket a saját természetéből
adódóan segíteni, számos lehetőséget kínálva számukra a felkapaszkodáshoz. Mára azonban
tisztává vált, hogy a kapitalizmus nem más, mint a mindenkori vezető, kizsákmányoló, tőkés
réteg betonszilárd tartópillére, amely a középosztályt fokozatosan felszámolja és az így
kiszolgáltatottá tett, megfélemült, négyévenkénti választásokkal meghülyített embereket alul
tartva kimagasló jólétet garantál az egyetlen legfelső százaléknak. A hely ahol élek
Magyarország egyik leggazdagabb települése. Végtelenül visszataszít a kétezres évek eleje óta
itt koncentrálódó, milliomos, bankár semmittevők látványa valahányszor egy leharcolt községből
térek haza. Márpedig ma Magyarországon a szegénység dominál. Ezt a tendenciát egyetlen
épelméjű földlakónak sem szabadna támogatnia, pedig a jelen helyzet sajnos pont az
ellenkezőjét mutatja. Az emberek bizonytalanok, a hírforrások megbízhatatlanok, a kormányzati
politikusok mozzanatai felszínesek és alattomosak. Az emberek rendre a kiutat keresik, de a
mai populáris lehetőségek nem vezetnek ki a kapitalizmus zsákutcájából.
Meggyőződésem, hogy a primitív ellenségképpel butító szélsőjobboldal a jelenleginél is
borúsabbá varázsolná az erősen felhős helyzetet. Ellenük nekünk, kommunista fiataloknak kell
fellépnünk, hiszen az ellenszerük mi vagyunk. A Baloldali Front mára azonban elgyengült,
befolyása elenyésző. Utóbbi időszakban a háza tájáról visszhangzó, szánalmasan gyerekes
viták megengedhetetlenek. A Front vezetőségében elkényelmesedett, inaktív,
kompromisszumot nem ismerő léhűtőknek helye a továbbiakban nem szabad, hogy legyen,
ellenkező esetben az előrejutás erősen gátolt. Az újjáéledéshez szükségünk van a sorainkból
csalódottan kivált összes kommunista fiatal bizalmára, hiszen a céljaink megegyeznek,
mozgalmunk közös.
A Front tevékenysége nem szabad, hogy kimerüljön a Munkáspárttal ötvözött, évenkénti
sablon programok mentén, hiszen ezekkel leginkább csak a már meglévő szimpatizánsaink
bizalmát élénkíthetjük. Föl kell fognunk, hogy egy radikális szervezet vagyunk,
megmozdulásainkat ennek jegyében kell lefolytatnunk. A személyes jelenlét elengedhetetlen!
Nagyon fontos, hogy a szervezet reakcióképes legyen a mindennapos politikai ingerekre humán
erőforrásokkal, transzparensekkel és szórható nyomtatványokkal. Meg kell teremtenünk
magunknak azokat az állandó érvényű feltételeket, amikkel a Front logót a leghatékonyabban
sokszorosíthatjuk, majd szórhatjuk országszerte. Mindezt egy úgynevezett Front-műhely
kialakításával tudnánk együtt garantálni. A Front honlapja erős korszerűsítésre szorul. Biztosra
veszem, hogy anyagi ráfordítás nélkül, közös munkával átformálhatjuk. Lássa minden fiatal a
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nyomunkat és tegye föl magának a kérdést, hogy kik vagyunk. Ezzel biztosíthatjuk egy átütő
válaszadás lehetőségét a részünkről.
Ahogyan elkeserítő közelmúlt áll mögöttünk, úgy rengeteg munka áll előttünk, de biztosra
veszem, hogy eleinte a szilárd hajlandóság meg fogja teremteni a komoly munkához való
kedvet.
Tegyünk a fennmaradásunkért! Tegyünk a kommunizmusért!

Szabadság!
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