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Alapítólevél
Az új évezred elérkeztével, Magyarország európai uniós csatlakozásának küszöbén szükségét
érezzük, hogy e sorsdöntő történelmi időszakban különös figyelmet szenteljünk a keresztény
társadalmi tanítás aktualizálásának és hatékony képviseletének a mai magyar közéletben. E célok
szolgálatára ezennel megalapítjuk a Keresztény Demokrata Fórumot (KDF), amely ökumenikus
szellemi mozgalomként egyik szervező ereje lehet a magyar keresztény politizálást megújító
törekvéseknek.
A KDF elsősorban rendszeres tanácskozások, kerekasztal-beszélgetések, konzultációk
előkészítését, közösségteremtő találkozók megrendezését vállalja fel. A hívő gondolkodók és
szakértők véleménycseréjének elősegítésével járul hozzá ahhoz, hogy a magyarság aktuális társadalmi
kérdéseire a keresztény szociális tanításon alapuló elméleti és szakpolitikai válaszok születhessenek.
A Keresztény Demokrata Fórum részt vállal a december elején, Lakiteleken nemzetközi
tanácskozás során megalakult Keresztény Európáért Mozgalom munkájában, egyetért annak alapító
nyilatkozatával. Immár ezer esztendeje, hogy hazánk és nemzetünk egy keresztény Európához
csatlakozott, majd annak egyik védőbástyája lett. Most, amikor Magyarország az Európai Unió
tagjainak sorába lép, arra kívánunk törekedni, hogy szülőföldrészünk jövőjének formálása közben
minél inkább azok a Szentírásban megfogalmazott, évezredek során kipróbált értékek kapjanak
alapvető szerepet, amelyek a Közösséget megalakító kereszténydemokrata államférfiakat is
vezérelték.
A KDF ökumenikus szellemi mozgalomként nyitott mindazok felé, akik valamely történelmi,
illetve a keresztény egységtörekvésekbe bekapcsolódó egyház tanítását követik. A közös hit és a
társadalom,
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együttgondolkodásunkat és együttes cselekvésünket. Baráti viszonyban, testvéri kapcsolatban
kívánunk együttműködni a magyar keresztény politizálás megújításán munkálkodó többi szervezettel.
A Keresztény Demokrata Fórum kiemelt feladatának tartja a hívő fiatalság megszólítását és
megszólaltatását. A rendszerváltozás utáni „új világba” belenőtt, szabad lehetőségek között
iskolázódott fiatal keresztény nemzedék tagjai sok esetben gazdag szakmai tudással rendelkeznek, a
közéletben azonban – a hívőket elnyomó, társadalmi-politikai passzivitásra kényszerítő időszak által
kialakított reflexeket mintegy „átörökölve”, vagy a politikai élet árnyoldalaitól, kísértéseitől
megriadva – kevéssé aktívak. Szeretnénk megerősíteni vagy visszaadni reményüket a hiteles
keresztény politizálás lehetősége iránt, kedvet és felelősséget ébreszteni bennük az erkölcsös közéleti
szerepvállalásra. Segíteni kívánjuk azokat a törekvéseket, amelyek a köz szolgálatára hivatott
keresztény fiatalok vezetőképzésére, politikai tudatosságuk és öntudatosságuk erősítésére,
közösségeik építésére irányulnak.

A KDF szeretné előmozdítani azt, hogy a magyar közéletben minél hangsúlyosabban
jelenjenek meg az evangéliumi értékek, illetve az ezen eszmékre épülő keresztény szociális tanítás
elvei, többek között a személy-központúság, a szolidaritás, a szubszidiaritás, a teremtett világ, a
természet tisztelete és megbecsülése, a népek testvéri együttélése, a törekvés a szeretet
civilizációjának építésére.
A mai magyar társadalom életében különösen fontosnak érezzük a családok támogatását, a
gyermekvállalás bátorítását és a házasságok védelmét. Az elszemélytelenedés és elmagányosodás,
valamint az élet túlzott mediatizációja ellenében szorgalmazzuk a helyi csoportok, kisközösségek
kapcsolatépítő kezdeményezéseit. Sürgetjük a piacgazdaság szociális jellegének erősítését, a törekvést
az igazságos közteherviselésre és társadalmi újraelosztásra. Szeretnénk, ha a média és szereplői minél
inkább a hiteles tájékoztatás és az értékközvetítés eszközei lennének. Hitet teszünk az egyházak
erkölcsi nevelésben, közösségteremtésben, értékőrzésben és szociális szolgálatban megnyilvánuló
nemzet- és társadalomépítő szerepe mellett.
A Keresztény Demokrata Fórum más szervezetektől független, önálló jogi személyiséggel bíró
közhasznú egyesület. A szervezés időszakában a szervezet működését meghatározó Alapszabályt az
Alapító Kör hagyja jóvá, ideiglenes elnökségét e testület választja meg. Az egyesület a KDF
Alapítólevelével, céljaival és szellemiségével egyetértő új tagjait két alapító ajánlásával veszi fel.
A Keresztény Demokrata Fórum – sokak jószándékának, tehetségének és elköteleződésének
összefogása révén – a magyar nemzetet és az európai kereszténységet kívánja szolgálni az
igazságosabb és testvériesebb, emberibb jövőbe vezető útkeresés történelmi folyamatában.
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