Kedves Szomszéd,
Lakótárs!
Tudja-e Ön, hogy:

5. szám
2012. október

Egyéves a Magyar Szolidaritás Mozgalom! 2012. okt. 1.
Szolidaritás: latin és francia eredetű szó, melynek jelentése: a szociológiában: közös, kölcsönös kötelesség- és segítségvállalás;
a politikában: összetartás, közösségvállalás az eszmei és gyakorlati azonosság, közösség, valamint a közösség érdekei alapján; a
jogban: egyetemleges felelősség, együttes kötelezettség.
A Szolidaritás Mozgalom születéséről itt láthat a neten egy videót: http://www.youtube.com/watch?v=gUpuCN2cy1I
Főbb akcióink:
2011. október 1–3. A D-Day 3. napján alakult meg a Magyar Szolidaritási Mozgalom
2011. október 23. „Az Astoriától zárták le a Szabad sajtó útját, a színpad az Erzsébet híd pillérének tövében van. Fiatalok,
idősek egyaránt jelen vannak, de látni tűzoltó- és rendőregyenruhában érkezőket is. Itt van a Kónya Péter
által életre hívott Szolidaritás Mozgalom.”
2011. december
A Magyar Szolidaritás Mozgalom is csatlakozik a közszolgálati szakszervezetek által 2011. december 3-án
Budapestre a „közszolgálat védelmében” szervezett demonstrációhoz.
2011. december 17. A Magyar Szolidaritás Mozgalom adta hírül: országos szervezet lett! Az ország 25 pontján villámcsődület
keretében egy különleges plakáttal lépett fel.
2012. január 2.
Az Operaház közelében, Andrássy út, Hajós utca sarka. A rendezvényhez demokratikus ellenzéki pártok is
csatlakoztak. Operagála köszönti az új alaptörvényt.
2012. március 10. A Kossuth téren tüntet a szociális és szabadságjogokért a Szolidaritás mozgalom.
2012. március 15. Az Egymillióan a sajtószabadságért mozgalom tüntetéséhez csatlakozik a Szolidaritás.
2012. április 25. A demokratikus kerekasztal (DEKA) több mint 300 civil szervezet, néhány szakszervezet és nemzetközileg is
elismert szakértők részvételével szociálpolitikai, gazdasági (foglalkoztatáspolitika, vállalkozások), egészségügyi,
biztonságpolitikai-külügyi témákban sok hetes előkészítés és egyeztetés után munkáját megkezdte. Lakossági és
egyéb fórumokon ismertetni fogjuk a már elkészült kormányprogramelemeket, várjuk a véleményeket, javaslatokat. Bízunk az alulról jövő nyomás erejében és abban, hogy közösen dolgozunk tovább a demokratikus pártokkal
együtt az országot növekedési pályára állító kormányprogramon.
2012. május–június „Dühös Magyarok” néven országos mozgalmat indít a Szolidaritás Mozgalom – egy hónapon át tesz fel
fontosnak tartott kérdéseket az embereknek –, a válaszadók pedig közben lebonthatják a Nemzeti Együttműködés rendszerét szimbolizáló narancssárga piramist.
2012. augusztus 9. A Magyar Szolidaritás Mozgalom Emberi konzultáció 2012 elnevezésű országos akciót indított. Ennek során a „Pont neked!” kitelepülési helyszíneken hetente kikérik az emberek véleményét az Orbán-kormány
egy-egy tagjának eddigi munkájáról.
2012 nyara
Nyári flashmobok (a csekkadó, a közoktatási törvény ellen, Orbán háza előtt). „Mi nem vagyunk hajlandók elfogadni, hogy közös hazánkban a szegények még szegényebbek, a gazdagok pedig még gazdagabbak legyenek!”

Elveszíthetjük az EU-s ezermilliárdokat a kormány Hányszor hazudott a kormány egy hét alatt?
tehetetlensége miatt?
Blöfföl a kormány, hamis a brutális IMF-kívánságlista. Nem valószíA következő 3,5 évben 5500 milliárd forintot kellene még kifizetni abból a 8000 milliárd forintból, amit az Európai Unió elérhetővé tett Magyarország számára a 2007–2013-as uniós költségvetési ciklusban. A pályázati pénzekre jövő év végéig kell megkötni
az összes szerződést, és azt követően még két évünk lesz, hogy
ténylegesen felhasználjuk az összeget. Amit viszont nem tudunk
felhasználni, az az EU-nál marad.
A pályázatok kiírásával, a pénzek felhasználásának elbírálásával
foglalkozó kormányzati apparátus rendkívül rossz hatékonysággal
működik. Pályázati szakemberek szerint az egész rendszer úgy,
ahogy van, menthetetlen, és borítékolható, hogy pár ezermilliárd
ott ragad az EU-nál.
Ez azért lenne hatalmas veszteség, mert a magyar gazdaság jelenleg elsősorban ezekből az uniós forrásokból kaphat többlethajtóerőt, a vállalati hitelezés ugyanis a válság 2008-as kitörése óta
zsugorodik (ami a Balti államokat kivéve példátlan a régióban).
A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://hvg.hu/gazdasag/20120806_unios_forrasok_lehivasa

nű, hogy az IMF írta le a sajtóban megjelent gazdaságpolitikai kiigazításokról szóló kívánságlistát. Vegyük úgy, hogy Orbán Viktor azt
mondja, az IMF ezeket akarja tőlünk és felsorol 20 szörnyű tételt.
Erre mi felháborodunk, nagyon szomorúak leszünk és tüntetünk. Egy
hét múlva azt mondja, sikerült ebből ötöt lefaragni, és erre mi fellélegezünk, ez nem is olyan rossz! Ezt hívják angolul „disinformation”nak, illetve magyarul félretájékoztatásnak. A témáról bővebben a
neten itt olvashat: http://www.napi.hu/magyar_gazdasag/bloffol_a_
kormany_hamis_a_brutalis_imf-kivansaglista.530319.html
Ugyanez történt a „Baltagate” ügyben, a kormány tudott a kegyelemről. A magyar hatóságok tisztában voltak a következményekkel. „Nem igaz, hogy nem figyeltünk a nemzetközi garanciákra,
tisztában voltunk azzal, hogy kaphat elnöki kegyelmet az Azerbajdzsánnak átadott Ramil Safarov.” Ezt a külügyi államtitkár
mondta a köztévé reggeli műsorában. Németh Zsolt ehhez képest
barátságtalan válaszlépésnek nevezte, hogy Azerbajdzsán ezt meg
is tette. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://posztinfo.
hu/kaukazus/baltagate-a-kormany-tudott-a-kegyelemrol/

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!

A kormány elpazarolja a szegény gyerekek pénzét?
Magyarország különösen rosszul szerepel a gyerekszegénység
nemzetközi összehasonlításában: Bulgária és Románia után itt él
a legtöbb nélkülöző gyerek Európában, miközben arányaiban anynyit költünk a családokra, mint Dánia és Svédország. A gondot az
esztelen költekezés jelentheti, miközben az ország vezetése látszólag figyelmen kívül hagyja a lecsúszó középosztály gyerekeinek
problémáját. A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://www.komment.hu/tartalom/20120727-magyarorszagonegyre-tobb-a-szegeny-gyerek-a-kormany-esztelenul-koltekezik.html
?SYSref=NONE&h=RAQF9YYTk&s=1&cmnt_page=1

Iskolák zárhatnak be a kormány döntése miatt?
Drasztikusan csökkent azoknak az alapítványi intézményeknek
a száma, amelyek a jövőben is kiegészítő támogatást kapnak az
államtól. A 2012-es pályázat eredményei alapján 288 igénylőből
27 nyert, velük 5 évre köt közoktatási megállapodást az Emberi Erőforrás Minisztériuma. Az előző, 2006-os pályázaton jóval
több, 120 iskola nyert állami támogatást. Ráadásul megváltoztak
az elbírálás szempontjai is: eddig kifejezetten a hátrányos helyzetű gyerekek felkarolása volt a legfőbb tényező a támogatások megítélésénél, idén ehhez jött a tehetséggondozás is, így a nyertesek
között több kifejezetten elitképzést folytató alapítványi iskola is
van, melyek fenntartóinak nem okozna gondot hozzájárulást kérni a tehetős szülőktől. A témáról bővebben a neten itt olvashat:
http://hvg.hu/itthon/20120801_alapitvany_iskolak_tamogatas

Milliárdos adókedvezményt kap Orbán
alapítványa?
Mintegy 2,7 milliárd forint társaságiadó-kedvezményre számít a
felcsúti futballstadion építése után a miniszterelnök alapítványa.
Több százmillió forintért vásárolt májusban földeket, februárban pedig három ingatlant az Orbán Viktor által 2006-ban alapított Felcsúti
Utánpótlás Neveléséért Alapítvány – derítette ki az atlatszo.hu.
Mindez a miniszterelnök szülőfalujában épülő Puskás Ferenc Labdarúgó Akadémia vagyonát gyarapítja. A területen szakiskola is épül, de
az igazi nagyberuházás az a fedett stadion, amelynek megvalósítása
több milliárd forintos befektetés lehet. A témáról bővebben a neten
itt olvashat: http://www.hir24.hu/belfold/2012/08/08/milliardosadokedvezmeny-orban-alapitvanyanak/

Megalakult a Közmunkások szakszervezete?
Te 6 db vizes kifli áráért dolgozol egy órát? 1800 forintot kapsz napi 8
óra munkáért? Egy egész heti béredből a villanyszámlára sem futja, és
akkor még nem evett semmit a család? 47 000 forintért gürcölsz hónapról hónapra, mert a Fidesz politikusai szerint ennyiből meg lehet élni?
Akkor te közmunkás vagy! Az a közmunkás, akiről azt terjesztik úri
körökben, hogy lusta, naplopó, felelőtlen, éhenkórász alkoholista! Saját rongyaidban dolgozol éhbérért? Télen már a gyógyszert sem tudod

kiváltani a családnak? A gyerekednek nem tudod fizetni a buszbérletet,
a kollégiumot, a menzát, mert a villanyszámla, a krumpli, a hagyma és
a liszt után erre már nem telik? Nincs reményed, nincs jövőd, és nincs
életed? A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://muon.hu/online-tartalom/956-kozmunkasok-szakszervezete

Hogyan manipuláljunk választókerület-méreteket?
A választókerület-manipuláció, vagy angol eredetű nevén „gerrymandering”, politikai fogalom, a választókerületek határainak olyan
átrajzolása, mely valamelyik félnek a választásokon előnyt biztosít.
Tipikusan a már hivatalban lévők tudnak élni ezzel a manipulációs eszközzel. A módszer nem csak valamely politikai pártot hozhat
kedvező vagy kedvezőtlen helyzetbe, hanem etnikai, nyelvi, vallási
csoportok vagy osztályok ellen is irányulhat. Az etnikai alapú gerrymandering vagy ennek a szándéka a közép-európai régióban történetileg jelentős hagyománnyal rendelkezik. Egyes országokban a manipulációt úgy igyekeznek elkerülni, hogy a választókerületek határait
pártoktól független szervezetek állapítják meg, például az Egyesült
Királyságban (a Határbizottság). A választókerület-manipuláció két
alapvető módszerrel kivitelezhető:
1. Az ellenfél szavazatainak szétosztása több választókerületben
úgy, hogy szinte mindenhol kisebbségben maradjanak.
2. Egy választókerületbe sűrítik az ellenfél szavazóit, ahol ugyan
többségben lesznek, de ezen az áron több kerületben kisebbségbe kerülnek.
A két módszert kombinálják, a lényeg az, hogy a favorizált fél nagyobb képviselethez jusson, mint az eredeti állapotban. A manipuláció csapást jelent a demokratikus elszámoltathatóság elvére, hiszen
az a választott képviselő, aki már nem tart attól, hogy elvesztheti
mandátumát, sokkal kisebb ösztönzéssel rendelkezik arra, hogy a
körzete érdekeit képviselje, és ez még olyan ügyekre is igaz, amelyek
egyébként a választókörzetben többségi támogatást élveznek. Az
arányos képviselet elve ezzel jelentős mértékben sérül, hiszen a választás győztesét a választók helyett azok választják ki, akik a választókerületek határait felrajzolták. Magyarország választási térképét is
sokféleképpen újra lehet rajzolni, anélkül hogy sérülne az egyenlő
választójog elve. Hogy mennyire sokféleképpen, azt jól demonstrálja a BME Szociológia Tanszékén éppen ebből a célból kifejlesztett
Google-mashup, amelyet Mészáros József szociológus kezdeményezésére a Barankovics István Alapítvány (a KDNP pártalapítványa)
támogatásával hoztak létre. A szoftver remek lehetőséget nyújt a
műkedvelő gerry-manderingre. Segítségével a felhasználó pártszimpátiáinak kedves új választókörzeteket lehet alkotni, amelyek egyúttal
megfelelnek az alaki és az AB által előírt létszámfeltételeknek is. Az
interneten bárki által kipróbálható alkalmazás a 2006-os választások
szavazóköri felbontású adataiból dolgozik, és a felhasználó által megadott politikai kritériumoknak megfelelő új körzethatárokat rajzol.
Szerintünk a Fidesz is ezt a programot használta, melynek segítségével létrehozta az új szavazói körzeteket.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://hu.wikipedia.org/
wiki/Gerrymandering; http://index.hu/belfold/eovk4876/; http://
www.geox.hu/hirek/112-vegleges-valasztasi-koerzetek

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumaink linkjei a neten:
(A Szolidaritás honlapja): http://szolidaritas.org/hirek/megjelent_a_kedves_szomszed__lakotars__4._szama/
(google dokumentum): https://docs.google.com/document/d/1XpRSga2j3stFymQ-P5H9LelbLNW3-J0U0HzaGG2zArA/edit
(dropbox dokumentum): https://www.dropbox.com/s/cx183eea3sxcj6a/Kedves%20Szomsz%C3%A9d-linkjei.doc
(facebook dokumentum): https://www.facebook.com/groups/204585996337890/permalink/217775958352227/
1068 Budapest Benczúr utca 45.
www.szolidaritas.org
www.facebook/SZOLIDARITASmozgalom
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