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Szolidaritás hírek
Egyeztessünk! Együtt! Érzékenyen!
A Magyar Szolidaritás Mozgalom a megalakulása óta figyelemmel
kíséri a megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő emberek problémáit. Sorozatos jelzések alapján jutottunk el oda, hogy
a problémák felmérése, és a megoldási javaslatok kidolgozása érdekében hoztuk létre a SzoliFÉT-et (Fogyatékossággal Élők Tagozata).
Alapvető feladata az érintett kör érdekképviseletének erősítése, a
mozgalom véleményének kialakítása és formálása, aktív és valós segítségnyújtás, a társadalom érzékenységének javítása, és a csoportok
közötti párbeszéd javítása.
A Szolidaritás Mozgalom Fogyatékossággal Élők Tagozata július
4-én, csütörtökön sajtótájékoztatót és csöndes demonstrációt tartott
a képviselői Irodaház előtt.
Kónya Péter, a Szolidaritás elnöke és Kőnig Mónika, a tagozat vezetője mellett 10–15 SzoliFÉT-aktivista is megjelent, ők transzparensekkel készültek, de néhányan hozzászóltak a sajtótájékoztatóhoz is.
Eredetileg az 56-osok teréhez vonultak volna, de – épp az akadálymentesítés hiányosságai miatt – erről végül lemondtak, mert a menetelés „két és fél óra kemény fizikai munkával járt volna”.
„Azért csatlakoztam a Szoliféthez, mert olyan helyet kerestem,
ahol a kormánytól függetlenül lehet a mi érdekeinket fontosnak
tartó emberekkel együtt dolgozni” – mondta a magyarnarancs.hunak Takácsné Lencsés Márta. Kónya Péter is az egyeztetés, illetve
a szolidaritás hiányát rótta fel a kormánynak. König Monika, aki
szerint a rehabilitáció mellett az is probléma, hogy a kormány
folyamatosan kitolta, egy ideje pedig meg is szüntette az akadálymentesítés határidejét. A SzoliFÉT tagjai látható hevességgel

reagáltak a magyarnarancs.hu felvetésére, miszerint a kormány a
visszaélésekkel indokolja a felülvizsgálat szükségességét. Takácsné
Lencsés Márta szerint a rendszerváltás utáni 40-50 évesek körében fordulhatott elő, hogy pusztán a munkaerőpiacról menekülve
mentek rokkantnyugdíjba, így ez a kérdés ma már aligha aktuális.
Ráadásul az nem lehetséges, hogy valaki megváltozott munkaképességűnek nyilváníttatja magát, ha van hiba, az a rendszerben
van, és igazságtalan ezért a fogyatékossággal élőket kollektíve
okolni.
A SzoliFÉT vitatja a jelenlegi kormány szakértelmét, szociális érzékenységét, és felkészültségét a megváltozott egészségi állapottal,
rokkantsággal, fogyatékossággal élő emberek ellátásával kapcsolatosan hozott intézkedések miatt, mert az kilátástalanságot, bizonytalanságot, és a rendszerből való tömeges kihullást eredményezett. A
tagozat véleménye szerint a következő kormány számára stratégiai
fontosságú feladattá kell(ene) válnia a megváltozott munkaképességű
személyek, mint leszakadó tömegek problémáinak megoldása, mert
az súlyos egzisztenciális válságot okoz, s várhatóan tömeges előfordulása nem hagyja érintetlenül a gazdaság egészét sem.
Az elmúlt hónapok során kísérletet tettünk a problémák felmérésére,
feldolgoztuk a 2012-es év felülvizsgálati adatait, kérdőív segítségével
az emberek tájékozottságát, és 1200 panaszos levél kapcsán a legjellemzőbb problémákat összeszedve javaslatot készítettünk, mellyel
segíteni szeretnénk a korszakváltás jegyében születő válságkezelő
kormányprogram finomítását.
A Klubrádió König Monikával készített ínterjúját letölthetik és meghallgathatják: http://goo.gl/cL55s

A Tavares jelentés
Orbán, a kaméleon
Viktor kedden Strasbourgban: „Amikor az EP szerdán elfogadja az igazságtalan, Magyarországot mélyen sértő jelentést, azt legitim módon teszi
majd, tehát nem áll jogomban megkérdőjelezni a parlamenti döntést.”
Viktor csütörtökön Budapesten: „a Tavares-jelentés súlyosan sérti Magyarországot, figyelmen kívül hagyja az EP hatásköreit, a
tagállamok és az Európai Unió közötti jogi egyensúlyokat, az alapító
szerződésekkel szemben önkényesen állapít meg kötelező kritériumokat, vezet be új eljárásokat és kreál új intézményeket.” Viktor, Viktor,
csak egyszer, egyetlen egyszer mondd ugyanazt itthon és Európában!
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/MK5eW

Magyarországnak vissza kell térnie Európába!
Írja Frank Engel néppárti EP képviselő cikkében. Ő is megszavazta
a Tavares-jelentést. „A kormány még mindig azt állítja, hogy miközben ő talpra állítja a magyar nemzetet, Magyarország „ellenségei” őt
ócsárolják emiatt. Az igazság az, hogy nincs semmiféle összeesküvés Magyarország ellen. De miért is volna? Magyarországnak nincs

semmi szüksége nemzeti újjászületésre abban az Európában, amely
csak jót akar neki, és amely támogatja a felemelkedését. A 2013-as
Magyarország lehetne szabad szellemű, szabadon becsvágyó, szabad
akaratú, ha sikerülne leválnia történelmi rögeszméiről.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/hG21C

Meglepő:
a Fidesz javaslatára ítélték el Magyarországot!
(2003-ban) Burma és Kuba mellett Magyarországot is elmarasztalta a Kereszténydemokrata Internacionálé. Részlet a határozatból:
„széles körben elfogadott nézet szerint a legutóbbi országgyűlési választások után a magyarországi polgári és politikai szabadságjogok
helyzete jelentősen romlott, és több esetben megsértették az alapvető
jogokat. […] A dokumentum szerint mindez nincs összhangban sem
az alkotmánnyal, sem a nemzetközi szervezetek előírásaival, a CDI
ezért felszólítja a kormányt, hogy tegyen erőfeszítéseket az alapvető
emberi, polgári és politikai jogok tiszteletben tartása érdekében”.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/4b7Kp

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

Orbán úr világa

Eddig ötmilliárdot levelezett el Orbán

Mintegy ötmilliárd forintot levelezett el Orbán Viktor az elmúlt
három évben – a különféle konzultációk reklámozásának költségeivel együtt. Leggyakrabban mind a 8 millió választónak írt, de
többször szólított meg bizonyos csoportokat is: a nyugdíjasokat,
a közalkalmazottakat, vagy a kistelepülések lakóit, kaptak levelet
a rendőrök, a nyugdíjpénztári tagok és a határon túli magyarok is.
Az „emberekkel közös kormányzás” jelszava alatt azonban leginkább közpénzből fizetett propagandát folytatott. Évek óta halott,
vagy éppen huzamosabb ideje külföldön tartózkodó embereknek
köszönte meg legújabb levelében Orbán Viktor, hogy részt vettek
a rezsicsökkentés megvédését célzó aláírásgyűjtő kampányban.
A legújabb állami levelezés botránya kapcsán összeszámoltuk, hogy
eddig hányszor, milyen témában és főképp mennyiért ragadott tollat
a miniszterelnök.
Az eddigi 13 levelezés összegét nehéz becsülni, mert nem minden
esetben állnak rendelkezésre hivatalos információk, illetve előfordul,
hogy azok ellentmondanak egymásnak. A Népszava számításai szerint mindenesetre a 13 akció összköltsége mintegy 4,4 milliárd forint,
ám a levelezések összes költsége ennél lényegesen több lehet, hiszen
nem minden tételnél tudtuk belekalkulálni a több esetben „bevetett”
népszerűsítő reklámkampányok sokszor százmilliós nagyságrendű
pluszköltségeit.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/lyd8Q

Törvény és cenzúra
a renitenskedő képviselők megrendszabályozására
A rendszerváltás óta nem tapasztalt jelenség tanúi lehetünk a Parlamentben nap, mint nap mióta Kövér László lett a ház „fura ura”. A
2010. május 14-én megalakult országgyűlés házelnöke olyan új légkört
hozott a falak közé, amely eddig nem volt tapasztalható. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a független és semleges ülésvezetés mára már csak
egy múltbéli álom, amit az Országgyűlésről szóló törvény elfogadásával is megerősített a T. Ház.

Ennek egyik pontja azt mondja ki, hogy: „A házelnök biztosítja az
Országgyűlés jogainak gyakorlását, gondoskodik az Országgyűlés tekintélyének megóvásáról, az Országgyűlés rendjének és biztonságának fenntartásáról, valamint az Országgyűlés munkájának megszervezéséről.”
Erre való hivatkozással Kövér László még azt is megengedheti magának, hogy a neki (vagy a fideszes többségnek) nem tetsző interpellációkat kicenzúrázza a napirendből. Egy frissen beadott Házszabály módosítás pedig arról is gondoskodik, hogy a házelnök által a
képviselőkre kiszabott pénzbüntetések is mindenképpen befizetésre
kerüljenek. Még akkor is, ha az érintettek vitatják annak jogalapját.
Meglepve sajnos nem vagyunk, már 2011 végén búcsút vettünk a valós
funkcióját betöltő parlamenttől.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/7KOOh

Ismét visszatáncolt Orbán
Hazugsággal próbálta indokolni Orbán Viktor, hogy ismét kénytelen
volt engedni az Európai Bizottságnak. A kormányfő az uniós csúcs
után bejelentette, a kereskedelmi médiában is lehet majd ingyenes
politikai kampányhirdetést közölni. Orbán azt állította eddig: azért
tiltották – idén márciustól az alaptörvényben – a kereskedelmi médiában a hirdetést, hogy az ne növelje a pártok és a kampányok költségeit. Újabb alaptörvény-módosításra kényszerülnek a kormánypártok,
Orbán Viktor ugyanis a brüsszeli uniós csúcs után tegnap bejelentette:
elfogadható az Európai Bizottság (EB) azon javaslata, hogy a kereskedelmi elektronikus médiában is lehessen politikai kampányhirdetést
közölni, amennyiben azt ingyenesen teszik. Emlékezetes, március
végén fogadta el a Ház a negyedik alaptörvény-módosítást, amely szerint az országgyűlési és az európai parlamenti (EP) választási kampányokban – a listát állító pártok – kizárólag a közszolgálati médiában
tehetnek közzé politikai hirdetéseket. Annak ellenére döntött így a
kormánytöbbség, hogy az EB elnöke, José Manuel Barroso, illetve az
Európa Tanács főtitkára, Thorbjorn Jagland többször kifogásolta a
negyedik módosítást, külön is nevesítve a kampányszabályokat.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/Ejbya

Amiről még nem is beszéltünk
Jön a takarékmutyi is?
A takarékszövetkezetek államosításáról szóló törvény célja nem
más, mint egy állami maffiabank létrehozása.
A jogszabály nem a takarékszövetkezeti rendszert akarja megerősíteni, hanem arra irányul, hogy létrejöjjön egy „Orbán Viktorhoz
hű oligarcha által vezetett maffiabank, amely ki tudja szolgálni
ezt a maffiakormányzást”.

A kormány nem fontolta meg érdemben a köztársasági elnök
javaslatát, a törvény továbbra is sérti a szövetkezeti elvet, a
tulajdonjogot, a jogbiztonságot.
Ha az AB a trafiktörvény, a földtörvény mellett ezt sem vizsgálja meg, akkor senkinek a vagyona, tulajdona nincs biztonságban ezután – mondta Kónya Péter az Együtt–PM szövetség
sajtótájékoztatóján július 11-én.

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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