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Mi az Együtt 2014 Mozgalom?
Megkezdjük a mozgalom bemutatását. (Kivonat Az Együtt 2014 Választói Mozgalom elvi, erkölcsi alapvetéseiből I. rész)
A teljes szöveget a neten itt olvashatja: http://goo.gl/xjX4a
A Magyar Szolidaritás Mozgalom, a bejegyzés alatt álló Milla, valamint
a Haza és Haladás Egyesületek 2012. október 23-án létrehozták az
Együtt 2014 Választói Mozgalmat. A három szervezet annak érdekében
lépett együttműködésre egymással, hogy a következő parlamenti választásokra létrejöjjön egy olyan széles választói szövetség, amely le tudja
váltani a jelenlegi hatalmat, majd a választási győzelem után Magyarországot az alkotmányosság és a jó kormányzás útjára tudja vezetni.
Az Együtt 2014 Választói Mozgalom elvi, erkölcsi alapvetései
1. Preambulum
Hazánk ma mély és összetett válságban van. Ahhoz, hogy Magyarország kijusson ebből a válsághelyzetből és újra a régió élmezőnyébe
tartozó, összetartó, igazságosan gyarapodó közösség otthona legyen,
a lehető legerősebb választói felhatalmazással végrehajtott változások sorozatára van szükség. A következő választás több a politikai
erők szokványos megmérettetésénél: sorsforduló lesz, amely meghatározza számunkra a következő negyedszázad alakulását. Ehhez
a változást akaró demokrata hazafiak és az őket képviselő politikai
szervezetek minden korábbinál szélesebb összefogására van szükség!
Mi, az Együtt 2014 Választói Mozgalom alapítói készek és képesek
vagyunk a szembenézésre, a demokrata hazafiak közötti közös nevezők megtalálására. Készek és képesek vagyunk arra, hogy szövetségeseinkkel együttműködve véghezvigyük azoknak a változásoknak
a sorozatát, amelyek után hazánk olyan ország lehet, amilyenné a
benne élők tehetsége, szorgalma és hazaszeretete teheti.
2. Haza és nemzet
2.1. Nemzeti büszkeség és összetartozás
Büszkék vagyunk arra, hogy magyarok vagyunk: büszkék vagyunk
a történelmünkre, a kultúránkra és a sikereinkre. Éppen ezért fájdalmas érzés számunkra azt megtapasztalni, hogy Magyarország
mára elszigetelődött a világban, hogy szégyenkeznünk kell a kormányzat ámokfutása miatt, hogy fiatal honfitársaink legjobban
képzett és leginkább vállalkozó kedvű tagjai közül aggasztóan sokan az országon kívül keresik és találják meg a boldogulásukat.
Magyarország a szülőföldünk, a hazánk: jogunk van hozzá, hogy
itt boldoguljunk és itt legyünk boldogok; hogy ne csak a múltunk,
de a jövőnkbe vetett hit is ide kössön minket. A társadalom minden olyan egysége, amely családként funkcionál, méltó a közösség támogatására; a családon belüli erőszakkal szembeni védelem
pedig mindenkit megillet: az nem múlhat senkinek a gyermekvállalási hajlandóságán vagy képességén.
2.2. A jogállam újjáépítése, megerősítése és a bizalom helyreállítása
Politikai kultúránk elzüllése, közéletünk válsága az alkotmányos
és demokratikus alapértékek tiszteletének folyamatos megkérdőjelezésével kezdődött. A hatalom mai birtokosai most ezt a folyamatot tetőzik be azzal, hogy a jog egyre inkább a kormányzat,
az állam eszköze a polgárral szemben, ahelyett hogy a polgárt

védené az állam túlhatalmától. A mi feladatunk, hogy újjáépítsük
a jogállamot Magyarországon, és ezzel létrehozzuk a szabad és
egyenlő méltóságú magyar állampolgárok közösségét. Hiszünk
abban, hogy a helyi közösség ügyeiben helyben kell dönteni.
Helyre fogjuk állítani ezért az önkormányzatok autonómiáját.
A korábbinál hatékonyabban, de újra érvényesíteni kívánjuk az
önkormányzatiság eszméjét azzal, hogy a járásokat a kormányzati
alárendeltségből az érintett települési önkormányzatok irányítása
alá helyezzük.
2.3. Átláthatóság, korrupcióellenes elkötelezettség, erős civil kontroll
A polgárok az államot ma sokszor korrupciós érdekek fogságába
került szervezetnek látják. A politika iránti bizalom helyreállításához ezen a területen is áttörést kell elérni; ennek egyik eszköze az, hogy az állam működése, a közpénzek felhasználása felett
– törvény által garantált és érdemi – civil kontrollt biztosítsunk.
A magyarországi korrupció egyik fő okát szinte mindenki a megoldatlan pártfinanszírozásban látja. A demokrácia működtetésének forrásait – akár átmenetileg népszerűtlen intézkedésekkel is
– legálisan kell biztosítani, ugyanakkor világossá kell tenni, hogy
a korrupció pártfinanszírozási célja senki számára nem nyújt védelmet a jogi felelősségre vonás alól.
3. Haladás
3.1. Megbízhatóság és gazdasági felzárkózás
Magyarország ma leszakadóban van régiós versenytársaitól, a gazdasági növekedés lehetőségei szűkülnek, egyre távolabb kerül az
európai centrumhoz való gazdasági felzárkózás. Az állandó és értelmetlen, a nemzeti érdekeinket sértő gazdasági „szabadságharc”
helyett az országnak békés, kiszámítható fejlődésre van szüksége.
Ehhez elengedhetetlen a bizalom helyreállítása, mert e nélkül
sem a hitelezés nem indul újra, sem új befektetések nem érkeznek
Magyarországra, miközben a vállalkozó kedvű és/vagy jól képzett
munkavállaló szabályosan menekül a saját hazájából. Magyarország gyarapodásának zálogát a magántulajdon védelmén alapuló
piacgazdaságban látjuk. A gazdaság fejlesztése, a verseny erősítése mellett az államnak azonban érdemi feladata van a monopóliumok és a közszolgáltatók feletti erős piacfelügyeleti kontroll,
illetve a fogyasztóvédelem működtetésében is.
3.2. Új fejlesztéspolitika: hazánk felzárkózása Európához
és Magyarország egyesítése a cél
A fejlesztéspolitikának a gazdasági fejlődés, a nemzet felzárkóztatásának célját kell szolgálnia. Uniós tagságunk történelmi lehetőség arra, hogy hazánk felzárkózzon Európa fejlettebb, sikeresebb
feléhez, de arra is, hogy Magyarország szociálisan és gazdaságilag
leszakadóban lévő fele csatlakozzék az ország sikeresebb, gyarapodóbb feléhez. Különösen sürgető ez hazánk leghátrányosabb
helyzetű kistérségeivel kapcsolatban, amelyek felzárkóztatása egyaránt erkölcsi parancs és nemzeti, gazdasági érdek számunkra.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/xjX4a

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

Itt a SzoliFÉT!

A megváltozott munkaképességű és fogyatékkal
élő emberek problémáival hova lehet fordulni?

A Magyar Szolidaritás Mozgalom megalakulása óta figyelemmel kíséri a
megváltozott munkaképességű és fogyatékkal élő emberek problémáit. Sorozatos segítségkérések és jelzések alapján jutottunk el oda, hogy a problémák felmérése és a megoldási javaslatok kidolgozása érdekében tagozatot
hoztunk létre, melynek neve: Fogyatékkal Élők Tagozata, röviden SzoliFÉT.
A tagozat alapvető feladata a megváltozott munkaképességű és fogyatékos
emberek érdekképviseletének erősítése, a mozgalom véleményének alakítá-

sa és formálása, aktív és valós segítségnyújtás és a társadalmi érzékenység
javítása. Célunk a civil csoportok, vállalkozások és érdekképviseletek közötti
párbeszéd segítése, problémakutatás és megoldási javaslatok kidolgozása is.
Segítse munkánkat a válaszokkal! Ha kíváncsivá tették a kérdések és szeretne
értesülni a tervezett lépésekről, akciókról, kísérje figyelemmel a mozgalom
oldalain megjelenő információkat vagy várjuk SzoliFÉT nevű blogunkon és
Facebook-oldalunkon is: http://goo.gl/4ORhd, http://goo.gl/ym9OH. Ha
aktívan szeretne bekapcsolódni a folyamatok alakításába, vegye fel velünk a
kapcsolatot a: szolifet@gmail.com címen.

Regisztráció/Cenzúra/Mi jön még?
Mit kell tudni a regisztrációról?
2013. szeptember elsején veszi kezdetét az előzetes regisztráció. Ekkortól tudnak a magyarországi lakóhellyel rendelkező állampolgárok regisztrálni személyesen vagy elektronikus úton, az internetes ügyfélkapun
keresztül. A határon túl élő állampolgárok levélben vagy elektronikus
úton regisztrálhatnak. Személyesen regisztrálni a helyi jegyzőknél lehet.
Az elektronikus regisztrációhoz ügyfélkapus hozzáférés szükséges. A fogyatékkal élők otthonukba hívhatják a helyi jegyzőket, így regisztrálhatnak. A regisztráció 15 nappal a választás előtt lezárul! Az alaptörvénybe
került előzetes regisztráció eljárási szabályai szerint az állampolgárok a
választójogot csak előzetes regisztrációt követően gyakorolhatják. Bárki
ajánlhat jelöltet, nem csak az, aki regisztrált. Aki regisztrált, letilthatja az
adatait, így a kampányoló szervezeteknek nem adják ki azokat.

Már nem tilos csalni a választásokon?
Nem került bele a választási törvénybe, hogy tilos pénzt adni a szavazóknak, de azt is hatályon kívül helyezték, hogy tilos csalni a választásokon.
A választási szakértő szerint minden a Nemzeti Választási Bizottságra van
bízva, ami a vitás ügyeknél majd eldönti, hogy a kormánypártok törvényesen
jártak el, az ellenzék pedig törvénytelenül. A szakértő azt mondja, a kampánycsenddel kapcsolatban is érdekes szabályt vezet be a kormányzat, a választás napján magánemberek egymás közötti beszélgetése nem jelent majd
kampánycsendsértést. Ez azt jelenti, hogy ha egy magánszemély megfog
hetven embert, felrakja őket egy buszra és elviszi őket szavazni, az sem jelent
majd kampánycsendsértést – magyarázta. A Fidesz még jobban megerősítette azokat a kampányelemeket, amelyekben a kormánypártok az erősebbek,
azokat viszont eltüntették, amelyekből az ellenzék húzhatna hasznot. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Ym6cx

A kormánypártok a véleménynyilvánítást
is korlátozni akarják?
A kormányoldal a regisztrációval a választójogot próbálta korlátozni.
Azzal pedig, hogy bizonyos médiatípusokból kitiltaná a kampányhirdetéseket, a véleménynyilvánítás szabadságát csorbítaná. A Fidesz azokból a

médiatípusokból – például a kereskedelmi tévék és az internet – tiltaná
ki a kampányt, amelyekben „gyengébbek a pozíciói”. Ezeknek a televízióknak a nézői és az internetfelhasználók között az átlagnál jóval kisebb
arányban találhatók meg a kormánypárt szavazói. A témáról bővebben a
neten itt olvashat: http://goo.gl/M2i9U

Gyermekpornóra hivatkozva cenzúrázzák
az internetet?
Internetes gyermekpornográfia elleni javaslatnak nevezik azt a törvénytervezetet, amely az „állam elleni” bűncselekmények esetén is lehetővé tenné, hogy
már az eljárás kezdetén, bírósági ítélet nélkül blokkoljanak és elérhetetlenné
tegyenek egyes internetes tartalmakat. Az államellenes bűncselekmények köre
nem eléggé tisztázott, ebbe a körbe tartozhatnak az Orbán-kormányt, az Orbánrendszert és az illegitim alaptörvényt kifogásoló blogok vagy online újságok is.
A bírósági ítélet nélküli szankció sérti a jogállamiság elvét, de Magyarországon
nincs is jogállam, ezért nem sért semmit. Jelenleg a magyar jog lázadásnak
minősíti, ha valaki az Orbán-rendszer intézményei ellen támad, 2-től 8 évig terjedő büntetéssel sújtja, ha valaki vissza akarja állítani a demokráciát. A témáról
bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/BFNr7

Mit állít Orbán Viktor?
A miniszterelnök azt állította (a Richter gyógyszergyárral kötött stratégiai
partnerségi megállapodás bejelentésekor), hogy „miközben tőlünk nyugatra
leépítések, gyárbezárások, fizetéscsökkentések, nyugdíjcsökkentések vannak
napirenden, aközben Magyarországot ez idáig ezektől sikerült megkímélnünk”. Ezzel szemben a tény az, hogy nem sikerült. Ebben az évben például
a Nokia több mint kétezer embert bocsátott el komáromi gyárából, az ugyancsak finn Elcoteq pedig a múlt év végén zárta be pécsi üzemét, és másfél ezer
embernek az év elején járt le a felmondási ideje. A kormány tehetetlensége
nyomán megszűnt a Malév, és ennek következtében szintén több ezer ember
vesztette el a munkáját. Nemrégiben küldte el alkalmazottainak kétharmadát
a kapuvári húsgyár, a híres gyulai húskombinát pedig csődöt jelentett. Kifejezett fizetéscsökkenések nem voltak ugyan, de a bérek reálértéke idén 3-4 százalékkal esett. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/vE4ks

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/ClDw0
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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