
Petíció a dem ok r áciáért, az ö n kor mányzatiságért, egy élhető
Magyarországért és Békés megyéért

Magyarország ma, két és fél éwel a Fidesz_KDNP kétharmados parlamenti uralomra
jutáia után súlyos demokrácíadeÍicittel rendelkező ország. Ahol gazdasági visszaesés,

mély társadalmÍ és szociális válság van, és a gazdaságÍ szabadságharc hazug jelszavával

saját hatalmukat akarják megszilárdítani. Magas az infláció, nő az adósság, 4 millió
ember van a szegénységi küszöb alatt. A társadalom a rossz politika következményeként
menthetetlenül szétszakadni látszik. Az orszÍtg nemzetközi megítélése nagyon rossz.

Ezérta Fidesz-KDNP kihelyezett ryulai frakcióiilésének résztvevői részére az a|ábbi
tiltakozásokat és követeléseket fogalmazzuk meg:

1. Áttitsat< vissza az alkotmanyosságot és a demokráciát, tartsák tiszteletben a

demokratikus intézményrendszert, oda ne a saját pártembereiket ültessék! Tartsak

tiszteletben a sajtószabadságot. A sajtó legyen sokszínű országos, megyei és helyi
szinten is. Ne szémuzzékonnan azellenzéket!

2. Tiltakozunk a választásí törvények olyan átalakitása ellen, amely igyekszik
bebetonozni a mai kormányhatalom uralmát. Demokrata nem tesz ilyet, mert bízik
saját tehetségében és aváIasztók bölcs döntésében.

3. Hangsúlyosan kérdezziik: hol lesz itt egymillió új munkahely? Egyben

aggodalommal látjuk, hogy a nemzet legjobban képzett és legrugalmasabb

munkavállalói közül félmillióan már nem itthon keresik a kenyertiket' A megalÍ.ző

közmunka pedig semmire sem megoldás.
4. Tiltakozunk a munka törvénykönyvének átalakítása és a munkavállalói jogok súlyos

korlátozása ellen.
5. Tiltakozunk az e|len, hogy 2013. január elsejétől a kormány és a parlamenti tobbség

felszámolta a rendszerváltás után megalkotott egylk legfontosabb vívmanyunkat, a
magy at önkormányz ati ságot !

6. Tiltakozunk a közoktatást és egészségügyet érintő' minden ésszeriíséget nélkülöZő

és hatástanulmanyokkal alá nem támasztott államosítás ellen, amelynek kárvallotdai
mindannyian vagyunk.

7. Tiltakozunk a felsőoktatást ért durva elvonások miatt, amelyek következményeként
tandíj helyett olyan nagyságrendű önköltséget raknak a diakok és szüleik nyakába,

ami á többségnek elviselhetetlen. Emiatt olyan esélyegyenlőtlenségek alakulnak ki a
tarsadalomban, amelyek a tehetséges gyerekek sokaságának jövőnélküliséget
jelentenek.

8. Tiltakozunk a gazdagoI<nak kedvező és szegényeket nyomorba döntő egykulcsos

adó ellen! Bz a szegények és a gazdagok tudatos egymás elleni szembefordítása,

miközben a családi pótlék összegét befagyasztották.
g. Azt követeljük, hogy valódi, a nemzetet' s nem önnön hatalmi érdekeiket szolgáló

po1itikát folytassanak! Valódi esély, valódi figyelmet követelünk a vidéknek, a
uidoke.' élő embereknek és Békés megyének, amelyet nemrégiben Kövér László
c inikus arr elár asztásr a v ár ő teriil etnek nev ez ett.

11.Határozottan tiltakozunk a Fidesz-KDNP kormány mindenfajta kirekesztő és

tarsadalmi, vallási csoportokat me gkülönb öztető po l itikáj a ellen.

Leryen demokrácia, anemzeti érdeket figyelembe vevő jó kormányzás'
társadalmi szolidaritás és új ra kiiztársaság!

Gyula, 2013. február 5.
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