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Mi az Együtt 2014 Mozgalom?
Folytatjuk a mozgalom bemutatását. (Kivonat Az Együtt 2014 Választói Mozgalom elvi, erkölcsi alapvetéseiből II. 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
4. Szolidaritás: esélyteremtő állam, felelős közösség
4.1. Esélyteremtő oktatás
A jelenlegi kormányzat a készségalapú közoktatás és szakképzés,
valamint a széles körben elérhető felsőoktatás visszafejlesztésével
Magyarország jövőjét veszélyezteti. A bevezetett oktatási intézkedések a társadalom felső rétegeinek érdekeit szolgálják: azokét,
akik saját zsebből is magas színvonalú oktatást tudnak gyermekeiknek biztosítani. A felsőoktatásba járó fiatalok számát növelni
kell: minden társadalmi réteg számára képességei és nem anyagi
helyzete szerint kell elérhetővé tenni a diploma megszerzésének
lehetőségét. A felsőoktatás terheinek viselésében az államnak, az
üzleti szférának és az egyénnek is igazságos és ésszerű arányú
felelősséget kell vállalnia.
4.2. Védelem a leszakadással szemben, az újrakezdés esélye mindenkinek
Ma Magyarországon nagyon sokan érzik úgy: a leszakadás, az
elszegényedés, a nehezen megszerzett egzisztencia elveszítése fenyegeti őket. Számukra a legfontosabb állami feladat az,
hogy a gazdasági növekedést lenullázó kalandor gazdaságpolitika helyett egy kiszámítható, munkahelyek teremtését ösztönző, a megszüntetésüket megakadályozó kormányzati magatartás érvényesüljön. Mindehhez a társadalom – az adórendszer
progresszív elemein keresztül – nagyobb arányú hozzájárulást
várhat el tehetősebb tagjaitól, mint azoktól, akiknek elvitathatatlan szükségük van az állam, a közösség támogatására.

4.3. Egyenlő emberi méltóságot! – A mélyszegénység csökkentése
Az emberi lét alapvető feltételeit mindenki számára biztosítani
kell: az éhezés, a fagyhalál és a hajléknélküliség a 21. században
éppúgy nem elfogadható, mint az, hogy akár csak egyetlen magyar gyermek is éhesen menjen iskolába vagy feküdjön le a nap
végén. Ennek feltételeit a közösségnek kell biztosítania: a magyar
állam nem feledkezhet meg egyetlen polgáráról, a magyar állam
nem mondhat le egyetlen gyermekről sem.
4.4 Kiszámítható nyugdíjaskor, újrakötött nemzedéki szövetségek
Magyarország minden polgárának joga van az emberhez méltó
öregkorhoz, és a közösség minden tagjának joga van ahhoz, hogy
nyugdíja a tudásával, szorgalmával és korábbi öngondoskodásával
arányos legyen. A kiszámítható időskor biztosításához az aktív és
inaktív nemzedékek közötti együttműködésre van szükség.
5. Európa és az euroatlanti szövetségi rendszer
Magyarországot érték- és érdekközösség köti Európához, illetve az
egész euroatlanti térséghez: csak Európában lehetünk sikeres nemzet. Kelet helyett Nyugatra tekintünk, a sikeres és szerencsésebb európai nemzetekhez akarunk felzárkózni. Az Európai Unión belül a
fő célunk a nemzeti érdekek érvényesítése, ehhez értelmes konfliktusokat is érdemes felvállalni. Ez azonban csak akkor lehet sikeres,
ha a felelőtlen vagdalkozás, a szövetségeseinkkel szemben folytatott,
belpolitikai célú harc folytatása helyett az erős, tiszteletet adó, de kulturált érdekérvényesítést tűzzük ki célul.
6. Záró rész
A fenti alapvetések alkotják azt a keretet, amelyben egy, a változások sorozatát véghezvinni képes széles választói összefogás
megvalósítható, illetve ezekre az erkölcsi, politikai alapelvekre
építhető egy 2014 utáni jó kormányzás reális programja is. Mi, az
Együtt 2014 Választói Mozgalom tagjai aláírásunkkal kinyilvánítjuk, hogy közéleti szerepvállalásunkat, szövetségesi politikánkat
ezekre az értékekre alapozzuk.

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

A pénz, a pénz, a pénz, illetve
mire költ a kormány és mire nem!
Kik a kormány kedvencei, kik kapják a lecsurgó
milliárdokat?
Határon túli magyarok, Ludovika Campus, Információs Hivatal, Nemzeti Adó- és Vámhivatal – ezek azok az állami szervek, intézmények,
költségvetési sorok, melyek komolyabb pluszfinanszírozásban részesülhetnek a jövő évi költségvetési törvénytervezethez benyújtott zárószavazás előtti módosító javaslat értelmében. Uniós forrásból ugyanakkor
kevesebb felhasználásával számol a kormány, az így „megtakarított”
pénz is segíthet a deficit tartásában. December 13-án, csütörtök délután
a kormány benyújtotta zárószavazás előtti módosító javaslatát a 2013as költségvetéshez. Ebből kiderül, hogy milyen makropályát képzel el a
kormány a gazdaság számára, valamint beemeli azokat az intézkedéscsomagokat a költségvetésbe, amelyek a jövő évi hiánycél tartását alapozzák meg. A nagy fejezeti előirányzatokat nem vagdosták, a zárószavazás
előtti módosító javaslat csak pár milliárdos „tilitolit” eredményezett. A
témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/FGojR

Milliárdokból erősíti a magyar kormány a nemzeti
összetartozást Amerikában?
Tizenötmillió dolláros alapító vagyonnal indít útjára a magyar kormány
egy amerikai alapítványt. A Friends of Hungary célja a diaszpóra magyarsága nemzeti identitásának és a nemzeti összetartozás kötelékeinek
erősítése. A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/r2m9N

Karácsonyi ajándék: Bezárják a gyermekotthont?
Karácsony előtt alig egy hónappal e-mailt kapott a Szegényeket Támogató Alap Egri Alapítványa (SZETA), hogy Eger a jövőben nem
kívánja a Gyermekek Átmeneti Otthona működését támogatni. A feladatot „helyettes szülőkkel” látnák el. A SZETA felháborítónak tartja mind a közlés módját, az egyeztetés hiányát, a végrehajtás azonnaliságát, illetve a döntés szakmai helyett anyagi indoklását. Nem csak
az otthon gyermek lakói, de az ott dolgozók is lehetetlen helyzetbe
kerülnek az egri önkormányzat döntése alapján – állítja dr. Farkas
Zsuzsanna, a SZETA kuratóriumi elnöke. A témáról bővebben a
neten itt olvashat: http://goo.gl/tZE3D

Külföldre száműzik a legtehetségesebb diákokat?
Egyeztetés és átgondolás nélkül vezet be tandíjat az Orbán-kormány. A
Magyar Rektori Konferencia közleménye szerint a kormány előzetes
szakmai egyeztetés nélkül hozott döntést az államilag finanszírozott
helyek számának drasztikus csökkentéséről 2012 decemberében. A
bejelentett intézkedések nem csak az intézmények működését teszik
bizonytalanná, hanem a fiatalok jövője is kiszámíthatatlanná válik.
Mindez nem szolgája a felsőoktatás minőségének javítását, figyelmen
kívül hagyja a családok teherbíró képességét, elősegíti a szegények
felsőoktatásból történő kiszorulását, ösztönzi a tehetséges fiatalok
elvándorlását, végső soron pedig a magyarok leszakadásához vezet.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/NGBND

Fantompénz és megrendelő a CÖF lejárató
kampánya mögött?

Jön a nyugdíjak megadóztatása?

Senkinek semmi köze hozzá – így összegezhető a Civil Összefogás Fórumának (CÖF) válasza azokra a kérdésekre, hogy miből finanszírozzák
az egész országot ellepő Bajnai-ellenes kampányukat. Szögezzük le gyorsan: a CÖF nem létezik. Nem bejegyzett alapítvány vagy egyesület, a magyar közjogban alkalmazott
egyetlen címke sem illik rá.
Lehet, hogy mindez nem véletlen, hiszen így értelemszerűen a különböző egyesületi
formákra kötelező – például
adományokkal való elszámolási – szabályok sem érvényesek rá. Persze ez egyből újabb
kérdést vet fel: ki a megrendelője akkor a november 8-án
bejelentett és azóta minden létező fórumon dübörgő kampánynak? Ki
állja a nyomdaszámlát? Ki fizeti a médiafelületeket vásárló ügynökséget?
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/bY36v

A növekvő egészségügyi költségeket a
nyugdíjak bruttósításával lehetne fedezni – mondta a Semmelweis Terv
végrehajtásának koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Bodrogi József a Napi
Gazdaság Az egészség ára
című konferenciáján elmondta: 300 milliárdos többletbevételt jelentene, ha a nyugdíjasok egészségügyi járulékot fizetnének a nyugdíjak bruttósításával. A miniszteri
biztos szerint hiba lenne lemondani erről a lehetőségről. Elmondta:
továbbra is komoly finanszírozási és fenntarthatósági gondok jellemzik a magyar egészségügyet, s a közeljövőben javulás nem várható.
Kiemelte: az elmúlt években 500 milliárd forintot vontak ki a területről. Amíg nem lesz gazdasági növekedés és ezt nem pótolják vissza a
rendszerbe, áttörés nem várható, ezért áthidaló megoldásként különböző forrásteremtési technikákban kell gondolkodni – tette hozzá. A
témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/tIisq

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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