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Öt nap haladékot adnak 
a szakszervezetek Orbán Viktornak

Budapesten több tízezren, egytucatnyi vidéki városban pedig ezrek vonul-
tak ki az utcára követelvén, hogy vonják vissza a rabszolgatörvényt.

Négypontos követelés – Országos 
demonstráció január 19-én

A december eleje óta zajló tüntetések 
jellegzetessége, hogy a szakszervezetek, 
a pártok és a civilek együtt szervezik a 
demonstrációkat. A pártok még decem-
berben fogalmazták meg ötpontos köve-
teléseiket, míg a szakszervezetek janu-
ár elején hozták nyilvánosságra, s négy 
pontban tették közzé, hogy mit szeret-
nének elérni. Ezt a négy pontot adják át 
Orbán Viktor miniszterelnöknek, akinek öt 
nap haladékot adnak, hogy felállítson egy 
tárgyalódelegációt. Amennyiben ez nem 
történik meg, úgy december 19-én orszá-
gos demonstrációt tartanak, majd elkez-
dődhetnek a sztrájkok is.   

1. Módosítsák a munka törvénykönyvét, 
hogy az a mostaninál sokkal jobban 
vegye figyelembe a munkavállalók 

érdekeit, a rabszolgatörvényt pedig 
vonja vissza a kormány.

2. Tisztességes megélhetést biztosító 
béreket, a cafeteria visszaállítását, a 
közszféra béreinek rendezését.

3. A sztrájkjog újraszabályozását, érde-
mi párbeszédet, előzetes egyezte-
tést a dolgozókat érintő törvények 
módosításánál.

4. Rugalmasabb nyugdíjba vonulási 
rend szer kidolgozását, a korenged-
ményes nyugdíjak korszerűbb for-
mában történő visszahozását, a meg-
változott munkaképességű dolgozók 
tisztességes támogatását.

– nyomtassteis! –

Így is tiltakozhat 
a rabszolgatörvény ellen

Az aHang nevű internetes oldalon bárki aláírásával is kifejezheti fel-
háborodását és követelheti a törvény visszavonását. A petíció így 
hangzik: „Magyar állampolgárként támogatom az Országos Sztrájk-
előkészítő és Demonstrációszervező Bizottságba (OSZD) tömörült 
szakszervezetek 4 pontos követelését.”

Forrás: www.terjed.ahang.hu/campaigns/sztrajk

Európai Ügyészség – Folytatódik az aláírásgyűjtés 

Hadházy Ákos független parlamenti képvi-
selő az új évben is folytatja az aláírásgyűjtési 
akciót, amivel szeretné rábírni a kormányt, 
hogy eddigi ellenállását feladva csatlakoz-
zon Magyarország is az Európai Ügyészség-
hez, amely független szervezetként jogosult 
bármelyik országban nyomozni korrupciós 

ügyekben. Az Európai Unió 28 tagállamából 
22 már csatlakozott. Hadházy szerint, ha nem 
csatlakozunk, elapadhat az uniós pénz, ha 
pedig nem jön a pénz, a kormánynak nem 
lesz érdeke az EU-ban maradás. Egymillió 
aláírást szeretnének összegyűjteni, amiből 
már 400 ezer megvan. 

MMM – a szabadság kis köreit szervezik 

Hivatalosan is elindult a Márki-Zay Péter, Hód-
mezővásárhely független polgármestere 
ál   tal kezdeményezett Mindenki Magyaror-
szága Mozgalom (MMM). Egyik legfonto-
sabb céljuk, hogy a 2019-es önkormányzati 
választásokra minden településen hiteles 

pol gármesterjelöltet és képviselőjelölteket 
találjanak. Kezdeményezik, hogy valamennyi 
magyar településen alakuljanak Kossuth-kö-
rök, amelyekkel hatékony önszerveződő há-
lózatot hozhatnak létre. 
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Forrás: mindenkimagyarorszaga.hu, www.kossuthkorok.hu 
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AZ ELLENZÉK PETÍCIÓJA:

LE A RABSZOLGATÖRVÉNNYEL,
LE A PROPAGANDÁVAL!
   KÖVETELÉS A SZABADSÁGÉRT

A RABSZOLGATÖRVÉNY AZONNALI VISSZAVONÁSÁT!
A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mérték-
ben elfogadhatatlan! A szabálytalanul elfogadott rabszolgatörvényt 
vonják vissza!

KEVESEBB RENDŐRI TÚLÓRÁT! 
Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az európai uniós maximum! 
Tartsa be a kormány a saját törvényeit! Értük is tüntetünk!

FÜGGETLEN BÍRÓSÁGOKAT! 
Állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét! 
Nem kérünk a Fidesz által irányított bírókból!

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGET! 
Ha egy kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felér 
egy beismerő vallomással. Egy korrupciós ügy sem maradhat büntet-
lenül!

FÜGGETLEN KÖZMÉDIÁT!
Nem akarunk több pártállami propaganda-híradót látni! Követeljük a 
sajtószabadság helyreállítását és a felelősök, a hírhamisító Papp Dániel 
azonnali leváltását!
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Ne hátráljunk, amíg a hatalom nem teljesíti a követelésein-
ket! Ne hátráljunk, amíg a hatalom elnyomja a dolgozó magyaro-
kat és kilopja a szemünket!

Januárban már volt tüntetés Szegeden 
3-án, 4-én Szombathelyen, Pécsett és 
Gödöllőn, 5-én Szolnokon, Debrecenben, 
Komlón, Tapolcán, Hódmezővásárhelyen, 
Cegléden, Esztergomban és Tatán men-

tek utcára az emberek. Folytatódtak az 
útlezárások, és a világ 30 jelentős nagy-
városában Bécstől New Yorkig vállaltak 
szolidaritást az ott élő magyarok a hazai 
tiltakozókkal.

Tüntetések országszerte

Tizedére csökkent az érkező 
menekültek száma Európában 

Miközben Orbán Viktor bevándorláspártinak és tehetetlennek nevezi az 
Európai Unió vezetését, a valóság az, hogy 2015 óta a tizedére szorították 
vissza az illegális bevándorlást. 

Ötéves mélypontra süly-
lyedt tavaly az illegálisan 
Európába érkező beván-
dorlók száma, mintegy 150 
ezer embert regisztráltak a 
tagállamok külső határain 
– jelentette az EU part- és 
határvédelmi ügynöksége 
(Frontex).

A tavaly érkezettek 
száma 92 százalékkal ala-
csonyabb volt a migrációs 
válság csúcspontján, 2015-
ben regisztrált több mint 
egymilliónál, A bevándor-
lók száma már 2017-ben 
is meglehetősen alacsony 
volt a korábbiakhoz ké-
pest, a további visszaesés 
oka pedig elsősorban a 
Földközi-tenger középső részén húzódó 
útvonal visszaszorulása.

Természetesen ugyanilyen drasz-
tikusan csökkent azok száma is, akik a 

magyar határt akarták át-
lépni. Megjegyezve, hogy 
szinte egyetlen menekült 
sem akar Magyarországon 
maradni, a célpontjuk a fej-
lett Nyugat-Európa.

Míg három évvel ez-
előtt 391 000-en próbálták 
meg, vagy lépték is át a 
magyar határt illegálisan, 
addig 2018-ban már csak 
6361-en. Ez 1,6 százaléka a 
2015-ös adatnak

Ennek ellenére a ma-
gyar kormány a migráci-
ós nyomásra hivatkozva 
hatalmas összegeket költ 
el. Tavaly 99 milliárdot 
irányoztak elő erre a cél-
ra. Ez azt jelenti, hogy fe-

jenként 15,5 millió jutott egy-egy me-
nekültre, éppen a duplája annak, mint 
2017-ben. 

Forrás: www.168ora.hu 
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