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Népszavazás
Népszavazást az Orbán-rendszer ellen!
Március 15-én civil tüntetésszervezők bejelentették, hogy elindítják
kezdeményezésüket, a Rendszerbontó népszavazást.
Tizenkilenc népszavazási kérdést nyújtottak be a Nemzeti Választási
Bizottsághoz, később ez még kilenc kérdéssel bővült. A Vajda Zoltán,
Lattmann Tamás és Gulyás Balázs nevével fémjelzett kezdeményezést szinte azonnal támogatásáról biztosította a Magyar Szolidaritás
Mozgalom. Július 18-án – hosszas jogi procedúra után, amelyben a
hatalom minden lehetséges eszközt igyekezett bevetni – megindulhatott az aláírások gyűjtése is.
Az összes népszavazásra benyújtott kérdés itt olvasható:
http://goo.gl/1dtK0j
A tavaly őszi tüntetéssorozat, bár részsikereket elért például az
internet-adóval, vagy a magánnyugdíjakkal kapcsolatban, radikális változást nem hozott a magyar politikai közéletben. A Fidesz
továbbra is vezeti a közvélemény-kutatásokat, és második erőként
felzárkózott mögé a Jobbik. Ezen a helyzeten csak mi, magyar
állampolgárok változtathatunk érdemben. Erre irányul a népszavazási kezdeményezés is.
A népszavazásra vonatkozó új törvényi szabályozások bevezetése
óta e civil csoport volt az első, amelynek sikerült elérnie, hogy
népszavazás indulhasson egy-egy kérdésben. Minden egyes kérdés a fennálló rendszer egy-egy lényeges elemére kérdez rá, még
akkor is, ha önmagában egy adott kérdés elsőre nem is tűnhet fontosnak. De ki nem akarna átláthatóságot megkövetelni a hatalomtól, ki ne akarná, hogy az oktatás rendben legyen, ki ne akarná,
hogy a gyermekek ne éhezzenek, ki ne akarná, hogy a felesleges
sarcokat eltöröljék, ki ne akarná, hogy Magyarország egy jobb,
élhetőbb ország legyen?
Ez a népszavazás valójában nem az adott kérdésekről, hanem magáról a rendszerről fog szólni. Arról, hogy igenis van sokmillió
magyar állampolgár, akinek elege van a lopásból. A hazugságokból. Az állam arroganciájából. Az oktatás szétveréséből. A politikusok pofátlan gazdagodásából. Mi hiszünk abban, hogy vagyunk
elegen. Ahhoz azonban, hogy ez a népszavazás sikeres lehessen,
először össze kell gyűjteni kétszázezer érvényes támogatói aláírást. Nagy munka, de a Magyar Szolidaritás Mozgalom vállalta,
hogy segít benne, ahogy sok civil szervezet és ellenzéki párt is.
Kérjük, támogassa a kezdeményezést aláírásával! Legyen Ön is részese a változásnak!

A népszavazás kezdeményezőiről
A témáról bővebben a neten itt olvashat: https://goo.gl/11Z5dl
Dr. Lattmann Tamás – Nemzetközi jogász, egyetemi docens. A
Nemzeti Közszolgálati Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem oktatója.

„Az elmúlt évek során egyre nőtt bennem a csalódottság, mert
azt láttam, hogy mindinkább távolodunk azoktól az értékektől,
amik gyerekként a rendszerváltással kapcsolatos meghatározó
élményeimként szolgáltak, majd amelyek meghatározták a pályaválasztásomat és szakmai munkámat.
Ezt megerősítették a nemzetközi rendezvényeken, konferenciákon kapott visszajelzések, kérdések, amelyek mind a köré szerveződtek, hogy tulajdonképpen mi is folyik Magyarországon
évek óta, és amelyekre egyre nehezebb volt őszintén, szakmai
hitelességgel, de az országnak nem ártva válaszolni. Úgy éreztem, hogy tenni kell valamit, hogy ez az érzés elmúljon, és
ne kelljen a „fal másik oldalán” újra másodrendűnek érezni
magunkat.”
Vajda Zoltán – Közgazdász, vállalkozó
„Amikor 2011-ben a Fidesz elvette a magánnyugdíjakat, tudtam,
hogy ez egy olyan támadás a magántulajdon ellen, amelyet egyetlen jogállam sem engedhetne meg magának. Azonban ezzel nem
csak az én tulajdonomat, hanem gyermekeim jövőjét is elveszik
(hiszen a magánnyugdíj-megtakarítások örökölhetők). Legközelebb nagymamám lekvárját akarják elvinni a spájzból? Ha azonban másra várunk, hogy tegyen helyettünk, nem lesz változás.
Tenni magunknak kell – egy élhető országért.”
Székely Sándor –
„2011 január eleje óta politizálok. Azért, mert tudom, hogy ez a
rendszer tönkreteszi az országot. Lop, uszít és nyomorba dönt. Itt
az ideje, hogy a kezünkbe vegyük a sorsunkat.
Gyűjtsünk össze kétszázezer érvényes aláírást aztán pedig mutassuk meg Orbánnak, hogy több milliónyian mondanak igent
a változásra és nemet a kizsákmányoló, hatalmaskodó hatalomra!”

Az elutasított kérdések
Néhány kérdést azért utasított el a bizottság, mert úgy ítélték meg,
hogy az adott kérdés az adótörvények körébe esik, arról pedig
nincs népszavazás. A többség viszont az orbán -rendszer számára
igencsak kellemetlen kérdés lett volna.
• Boltok vasárnapi zárva (nyitva) tartásáról.
A témáról a neten itt olvashat: http://goo.gl/60gN1l
• Legyen átlátható a politikusok vagyona! (4 kérdés tartozik
ebbe a témába)
• Európai ügyészséggel a korrupció ellen!
• Átlátható beruházásokat!
• Zöld utat a zöld energiának!
• Átlátható nyugdíjrendszert! (2 kérdés tartozik ebbe a témába)
• Ingyenes elkerülő utakat és autópálya-szakaszokat!

Kérjük, ha elolvasta, adja tovább ismerősének, szomszédjának, vagy fénymásoljon ismerőseinek, szomszédjainak. Köszönjük!
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Szűnjön meg az állam dohánymonopóliuma!
A miniszterelnök új irodája nem ér 200 milliárdot!
Szűnjön meg a közmunkások kizsákmányolása!
A kórházi várólisták ne legyenek halállisták!
A kultúra is ér annyit, mint a foci!
Nyilvánosságot a paksi atomerőmű-építésnek!
Nyilvánosságot az ügynökaktáknak!
Az állami földek pályáztatása ne a klientúra építését szolgálja!
A paksi bővítés kiégett fűtőelemeiről nincs megállapodás
oroszországgal!
Ne rejthessék el a tényleges tulajdonost a nyilvánosság elől!
Az mnb vezetői is feleljenek az általuk okozott károkért!
A legkisebb munkabér is érje el a létminimumot!
Csak a nemzeti parkok lehessenek a természetvédelmi területek vagyonkezelői!
Jelentősen rövidüljenek a kórházi
várólisták! (Még döntésre vár)

Az orbán-rendszerre túlzottan veszélyes kérdéseket nem engedték át.
Így felértékelődtek a kevésbé kényes
átengedett kérdések.
Ezeken keresztül mondhatjuk el a véleményünket!

Az elfogadott kérdések
1. Tankötelezettség visszaállítása 18 évre
A benyújtott kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a tankötelezettség annak a tanévnek a végéig tartson, amelyben a tanuló a tizennyolcadik
életévét betölti?”
Kifejtése: Egy közösség versenyképességét, gazdasági erejét tagjainak
tudása és képzettsége határozza meg. Gyermekeink boldogulása és a
nemzet jövője egyaránt megköveteli, hogy legalább 18 éves korukig
az iskolarendszerben tanulhassanak a fiatalok.

2. Ingyenes étkezés a rászoruló gyerekeknek!
A benyújtott kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek számára az év minden
napján ingyenes gyermekétkeztetést biztosítson az állam?”
Kifejtése: Egyre nagyobb méreteket ölt Magyarországon a gyermekéhezés. A kormányzat ugyan érzékelte a problémát, hiszen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők az óvodában, iskolában ingyenesen jutnak az étkeztetéshez – de csak a tanítási napokon.
Egyetlen nap se teljen el úgy, hogy ne jussanak ennivalóhoz! Az állam
a tanítási napokon kívül is gondoskodjon az étkeztetésükről!
3. A képviselők se kaphassanak nyugdíjat és fizetést egyszerre!
A benyújtott kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy az öregségi nyugdíj folyósítása az országgyűlési képviselői megbízatás idején szüneteljen – a
jelen kérdésben tartott népszavazást követő évtől?”
Kifejtése: Az Orbán-kormány nagy felháborodást
kiváltó döntése nyomán a közszférában dolgozó
nyugdíjasok nem kaphatnak párhuzamosan munkabért és nyugdíjat. A politikusi pofátlanság teteje,
hogy a törvényhozó országgyűlési képviselőkre ez
nem vonatkozik: a kormánytisztviselőktől, bíráktól,
ügyészektől, rendőröktől, katonáktól, orvosoktól,
tanároktól stb. eltérően ők továbbra is felvehetik a
fizetésüket és a nyugdíjukat. A képviselők se élvezzenek kivételt!
4. A kötelező kamarai tagdíj eltörlése
A benyújtott kérdés: „Egyetért-e Ön azzal, hogy ne kelljen a gazdasági kamarai közfeladatok ellátásához kötelezően kamarai hozzájárulást fizetni?”
Kifejtése: Vállalkozások százezreit sarcolják meg azzal, hogy adószerűen
beszedik az Orbán haverja által vezetett kereskedelmi és iparkamarának!
Az évi 5000 forintos tagdíj ugyan nem nagy összeg, de ezért semmilyen
ellenszolgáltatás nem jár, csak a kamarai vezetők urizálását szolgálja.
Parragh László Budapest egyik legexkluzívabb irodaházának tetején bérli ki a két legjobb panorámás szintet, évi 150 millióért.

Hogyan és hol lehet aláírni?
Aláírásgyűjtő pontok

Aláírás gyűjtő aktivistának jelentkezés

Az aláírás gyűjtéséhez pártok (Együtt, MOMA, PM, Liberálisok
és az MSZP) is csatlakoztak, így az ország számos városában, településén lehet aláírni a szavazást támogató íveket. A Szolidaritás
áltak szervezett, vagy ismert gyűjtőhelyeket a facebook oldalunkon
rendszeresen közzétesszük.
A neten itt olvashatja:
https://www.facebook.com/SZOLIDARITASmozgalom

Aki családjában, barátainál szeretne aláírásokat gyűjteni, a jelentkezését örömmel fogadjuk. Aláírás gyűjtő aktivistának lehet jelentkezni
az aláírásgyűjtő pultoknál, vagy a neten. A személyes jelentkezéskor
az aláírásgyűjtő íveket átveheti, a neten az alábbi módokon jelentkezhet:
Aktivistának jelentkezés a neten: https://goo.gl/PFVAKk
Aláíró űrlapok letöltése a netről: http://goo.gl/e7pgUR

Az eddig megjelent, egyes számok elérhetőségét tartalmazó dokumentumok linkjei a neten:
(minden internetező által elérhető dokumentum): http://goo.gl/HNl77u
(Facebook-felhasználók által elérhető dokumentum): http://goo.gl/suwM8
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