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Rólunk

A társadalmi szolidaritás hiánya, a társadalom különböző csoportjainak szándékos szembefordítása, a politika
és a „hétköznapi emberek” világának távolodása, a politikai és gazdasági hatalom összefonódása és mind kevesebb kézbe való összpontosulása, a közbeszéd eldurvulása, vagy éppen a közös ügyeink iránti közöny határozott
beavatkozás nélkül nem állíthatók meg. Ezért 2011 októberében életre hívtuk a Magyar Szolidaritás Mozgalmat,
hogy a közéletben markánsan képviseljük a szabadság, az egyenlőség és a szolidaritás eszméjét, és mindazt, amit
helyesnek, tisztességesnek gondolunk.
Tagjaink sokfélék, különféle foglalkozásokat űznek. Vannak közöttünk
melósok és értelmiségiek, szakmunkások és egyetemi oktatók, a magánés a közszféra alkalmazottai, nyugdíjasok és kisvállalkozók, de akad közöttünk szakszervezeti vezető, önkormányzati és parlamenti képviselő is.
Gyakran élcelődünk azon egymás között, hogy – az intézményesült politika elitista világával szemben – mi amolyan plebejus, „proli” szervezet
vagyunk. Ugyanakkor büszke, öntudatos állampolgárok is, akik
a közjó érdekében – személyes érdekeiken felülemelkedve,
kockázatokat is vállalva – készek aktív szerepet vállalni
a közéletben. Tehát politizálunk!
Modern demokrácia nem létezhet a jogállam
alkotmányos intézményei, az állampolgárok szabadságát garantáló jogintézmények kiegyensúlyozott, a hatalmi ágak megosztására épülő államberendezkedés nélkül.
A magyar demokratikus jogállam intézményrendszere még fiatal, alig múlt huszonöt éves; talán
soha nem volt hibátlan, de ennek ellenére az alapokat, a fejlődés reményét biztosítani tudta. Azonban
az utóbbi években – mondjuk ki, hogy a Fidesz-KDNP
2010-es kormányra kerülése óta – a jogállam, a fékek és ellensúlyok
rendszere egyre inkább gyengül, a „nyugatias” politikai berendezkedés ideája alulmaradni látszik a „keleties” vagyon- és tulajdonszerzési, hatalomgyakorlási mintával szemben.
A modern jogállamiság alapjának tekinthető jogbiztonság gyengülésével
minden más biztonság is sérülékennyé és esetlegessé válik. Az állam garanciális elkötelezettségei egyre csökkennek. A közoktatás rendszere romokban hever, a mindent maga alá gyűrő központosítási akarat csak fokozta
az egyébként sem jó állapotban lévő rendszer bajait. Tragikus mélypontra
süllyedt az egészségügy színvonala. Az egészségükben megroppant, nyomorban és nélkülözésben élők biztonságának erősítése helyett az állam
inkább üldözi és bünteti őket (mint pl. a hajléktalanság kriminalizálása).
A munkavállalók jogainak csorbításával egyre teljesebbé vált azok kiszolgáltatottsága. Az érdekvédelem ellehetetlenítése nyomán megjelent a munkavállalói szegénység is. De a munkanélküli ellátás helyett
a közmunka bevezetése is olyan kudarc, amely nem csak a szerepét
nem képes betölteni (ti. visszavezetni a munka világába azokat, akik
kiestek belőle), hanem megalázó is az abban résztvevők számára.
Hosszan sorolhatnánk még a problémás területeket. Mi azonban nem
ilyen Magyarországon szeretnénk élni. Azt kívánjuk, hogy hazánkban a propagandaszövegek mesebeli világán túl valóban érvényre jusson az emberek véleménye, és boldogulásuk és jólétük megteremtése
jelentse a kormányzás elsődleges célját.

Olyan országot akarunk, ahol az állam garantálja polgárai biztonságát, ahol a közterheket igazságosan osztják el, ahol az állampolgárok szívesen vesznek részt a köz ügyeinek megvitatásában, ahol a szolidaritás
a társadalom alapvető értékválasztásainak egyike. Legfontosabb küldetésünknek tartjuk, hogy rávilágítsunk azokra a területekre, amelyek nem
jól működnek, ahol a hatalom visszaél erejével, ahol igazságtalanságok
történnek, ahol az érintettek nem képesek felemelni a szavukat.
2011. óta igen sok tüntetést, demonstrációt, politikai akciót,
fórumot szerveztünk, vagy nyújtottunk segítséget ilyenek
megszervezésében. Tüntettünk az Alkotmány helyett
összetákolt egypárti „alaptörvény” ellen, az emberi
jogok megsértése ellen, a szolgálati nyugdíjak elvétele ellen, az állami földek haveri kezekbe való átjátszása ellen, a korrupció ellen, a hajléktalanok kriminalizálása ellen. Demonstráltunk az oktatásért, az
egészségügyben, a szociális ágazatban, a kulturális
intézményekben dolgozókért, a Városligetért… Szerveztünk számos helyi tiltakozást is, mert meggyőződésünk, hogy az országos ügyeken túl is léteznek gondok,
problémák. Például sikeres kampányt folytattunk azért, hogy
egy vidéki város kórházának parkolójában ne kelljen fizetni a parkolásért
a betegeknek, de azért is, hogy egy tervezett nagyberuházás kapcsán kérjék ki a helyi lakosság véleményét.
Akcióinkat tagdíjakból, illetve tagjaink önkéntes befizetéséből finanszírozzuk. Az ő áldozatkészségüknek köszönhetően hetente osztunk ételt a
rászorulók számára a fővárosban a Blaha Lujza téren, illetve Miskolcon,
és törökszentmiklósi társaink karitatív tevékenységének hatóköre messze
túlnyúlik településük határain. De festettünk már ki hajléktalanszállót,
helyi önkormányzatokkal együttműködve irtottunk bozótot, hogy az így
kitermelt tüzelőanyaggal segítsünk azoknak a nyugdíjasoknak, akiknek a
téli tüzelő megvásárlására már nem futotta. Amikor lehetőségünk van rá,
igyekszünk egyéni élethelyzetekben adódó problémákat is kezelni, szereztünk már hűtőszekrényt, babakocsit, tolószéket, és szerveztünk jogi
segítséget is, mikor mi kellett.
Mi, a Szolidaritásban azt gondoljuk, ha az állam hibásan működik,
akkor nekünk, egyszerű állampolgároknak fel kell emelnünk a szavunkat, és másokat is erre kell bíztatnunk, még akkor is, ha az adott
ügy bennünket közvetlenül nem érint. A szolidaritás számunkra nem
csupán egy üres fogalom, hanem olyan eszme, amit a jó szándékú
emberek mindennapi cselekedetei tölthetnek meg tartalommal, hiszen egy jobb világban akarunk élni, és egy jobb világot akarunk gyermekeinkre, unokáinkra hagyni.

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

Kvótanépszavazás
Bojkottfelhívás a kormány menekültkvótáról
szóló népszavazási kezdeményezése ellen

Elég nagy hiba csúszott a menekültkvótás
népszavazásba

A népszavazás az egyik legdemokratikusabb módja a népakarat kinyilvánításának. Azonban az utóbbi időben a hatalom minden lehetséges
eszközzel próbálja akadályozni, hogy az emberek népszavazás keretében
mondjanak véleményt a mindennapjaikat, jövőjüket érintő kérdésekről,
például az oktatásról, az atomerőművek bővítéséről, a vasárnapi nyitva
tartásról, a korrupcióról.
A menekültek ügye kétség kívül fontos téma, de a kormányzat egész egyszerűen nem hajlandó olyan fontos kérdésekkel foglalkozni, amelyek az
egész társadalmat foglalkoztatják, amelyekre látszatmegoldások ma már
nem elegendőek. Mindannyian tudjuk, hogy az egészségügy, az oktatás
komoly, rendszerszintű problémákkal küzd, ezeket a kérdéseket a kormányzat cinikusan lesöpri az asztalról. Úgy tűnik, ma Magyarországon
a kormány csak arról mer népszavazást kezdeményezni, aminek végeredménye nem érintheti kellemetlenül őt.
A Magyar Szolidaritás Mozgalom arra kéri a felelősségteljesen gondolkodó állampolgárokat, pártokat, szervezeteket, hogy bojkottálják a kormány népszavazási kezdeményezését.
Magyar Szolidaritás Mozgalom

Nem lehet tudni, hányan jogosultak szavazni az október 2-án esedékes népszavazáson, ezért az érvényességi küszöb sem megállapítható – hívta fel a figyelmet weboldalán közzétett bejegyzésében
Nagy Boldizsár, az ELTE jogi karának oktatója.
Nagy Boldizsár idézte az Alaptörvény vonatkozó részeit:
• Mindenkinek joga van országos népszavazáson részt venni,
aki az országgyűlési képviselők választásán választó.
(Alaptörvény XXIII. cikk, (7) bek).
• Minden nagykorú magyar állampolgárnak joga van ahhoz,
hogy az országgyűlési képviselők, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti
képviselők választásán választó és választható legyen.
(Alaptörvény XXIII. cikk, (1) bek).
Hozzátette: a magyarországi lakóhely nem követelmény, a „választópolgár” kifejezést a fenti két bekezdés keretein belül kell
értelmezni. Felidézte Bodnár Eszter, az ELTE oktatójának korábbi, a Magyar Hírlapnak adott nyilatkozatát, aki arra hívta fel
a figyelmet, hogy „a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező
határon túli magyarok is részt vehetnek a népszavazáson, amely
akkor érvényes, ha a szavazásra jogosultak több mint fele érvényes szavazatot adott le. Csakhogy a határon túliak körében semmilyen nyilvántartás nem regisztrálja, kinek van szavazati joga,
csak azt, hogy ki regisztrálta magát a választói névjegyzékben, a
kettő pedig nem azonos, így nem világos, mennyi is az összes választópolgár száma.” A népszavazás végén a Nemzeti Választási
Bizottságnak meg kell állapítani, hogy érvényesen szavazott-e „az
összes választójogosult fele. Csakhogy nem tudni, hány ember választójogosult, mert ez nem függ a névjegyzékbe vételtől.”
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/hyYTKl

Holt lelkek a választási jegyzékben?
Holt lelkek is szerepelnek abban a választási jegyzékben, amelynek alapján kiküldték az értesítőket az október 2-i kvótanépszavazásra. Lakástulajdonosok kaptak idegen nevekre szóló értesítőket a saját ingatlanjuk
címére. Ilyen és ehhez hasonló esetekről számoltak be a 168 óra olvasói
az elmúlt napokban. Az illetékes hivatalok széttárják karjukat és egymásra mutogatnak. A választási szakértő szerint ha ezek az esetek nem
egyediek, az befolyásolhatja a népszavazás eredményét is.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/4a4br1

„Érdekességek”
Botrány lett Bayer Zsolt lovagkeresztjéből
Egymás után küldik vissza korábban kitüntetett szaktekintélyek állami elismeréseiket, miután Bayer Zsolt lovagkeresztet kapott a nemzeti ünnepen. A
szélsőjobboldali publicista keresztjét Lázár János kancelláriaminiszter megérdemeltnek tartja, ám a saját díjukat visszaküldők azonban nem akarnak
összefüggésbe kerülni a rassizsta, kirekesztő nézeteiről ismert Bayerrel.
Többek között Pásztory Dóri paralimpikon bajnok a gyűlölet legitimali
zálásáról ír. „Tisztában vagyok azzal, hogy egy díj káderállománya
nagyon különböző embereket ölel fel, a legkülönbözőbb világnézetekkel. Sokakkal nem ért egyet az ember, de van egy tűrési határ: ha egy adományozott átlépi a világnézeti határt, a díj viselése
vállalhatatlan lesz. Én nem szeretném azt mondani többet, hogy lovagkereszt birtokos vagyok, ha egy olyan ember is megkaphatta, mint Bayer
Zsolt, aki az izgatás és uszítás olyan fokát lépte át, ami véleményem szerint káros az egész országnak.” (lásd: http://goo.gl/awr4jS)
A névsor elolvasható itt: http://goo.gl/gAnUkD
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/0RKPtP
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Balesetveszély miatt tilos feltekerni a méregdrágán
épített biciklis kilátóra
Fél évvel az átadás után lezárták a biciklisek elől a közel félmilliárd forintos uniós támogatásból épült Tisza-tavi biciklis kilátót.
A kétemeletes épületre kacskaringós kerékpárutat építettek, de
gyorsan kiderült, hogy balesetveszélyes.
A tiszafüredi turistacentrum ünnepélyes megnyitóját tavaly év végén tartották.
A Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter által megtekintett
beruházást egy 1,1 milliárdos turisztikai fejlesztési programból
teljes egészében uniós támogatásból finanszírozták. A kilátó közel félmilliárd forintba került. A féléves tiszafüredi komplexumot
az LMP két politikusa a napokban látogatta meg. Hadházy Ákos
és Sallay R. Benedek a dolgozóktól tudta meg, hogy befuccsolt a
kilátó.
A témáról bővebben a neten itt olvashat: http://goo.gl/wmygp3
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