Folytatjuk!
NYOMTASS TE IS VELÜNK!
A Nyomtass te is! pártoktól független, civil kezdeményezés
a kormánypropaganda ellensúlyozására. Mindössze egy félbehajtott
A/4-es lap, amelyre a még megmaradt független média híreiből
állítunk össze hétről hétre válogatást. A lapot bárki letöltheti
a világhálóról, sokszorosíthatja és terjesztheti.

Nyomtass otthon, vagy csatlakozz hozzánk,
és oszd velünk a lapot!
Szeretnéd, hogy változás legyen az országban?
MOST TE IS TEHETSZ ÉRTE!
Segíthetsz: nyomtatással, terjesztéssel, szállítással,
vidéki kapcsolatokkal, pénzügyi támogatással is!
Jelentkezz: info.nyomtassteis@gmail.com
Lapszámaink letölthetők: www.nyomtassteis.hu
Facebook-oldalunk: www.facebook.com/nyomtassteis
Bankszámlaszámunk: eDemokrácia Műhely Egyesület, Magnetbank,
16200223-10026139

CSATLAKOZZ, SZÜKSÉG VAN RÁD IS!
Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: Kerepes-Szilasliget
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com
Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu
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A friss lapszámokat a www.nyomtassteis.hu
oldalról töltheti le. Az itt érintett témákról
sokkal bővebben olvashat a honlapunkon
a Lapszámok menüpont alatt.

Nyomtasd, másold, terjeszd!
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NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Hírek, amelyek
eddig nem juthattak el mindenkihez

Hogyan tovább?
Egy biztos, a Nyomtass te is! folytatja. Soha többé nem fogjuk megengedni, hogy a hatalom elszigetelje a kistelepüléseken élőket a valódi információktól. Bizakodunk, hogy az elkeseredés ellenére elegendő társat
találunk ehhez.

Vasárnap éjfél óta dőlnek az üzenetek,
és jobbára mindenki azt kérdezi: hogy
most mi lesz, hogyan tovább? Csalódottság, düh és kétségbeesés érződik
ki a sorokból. Nem véletlenül. Aktivisták,
civilek, egyszerű átlagpolgárok tíz- és
tízezrei dolgoztak önkéntesként éjjelnappal az utóbbi hetekben, hogy egyesítsék az ellenzéki pártok és a szavazók
erejét, amellyel leváltható lett volna az
Orbán-kormány. Legtöbben azt érzékelték, hogy az ország többsége hasonlóan
gondolkodik, mint ők. Bár a Medián közvéleménykutató egyik
legutolsó előrejelzése

kétharmados Fidesz-győzelmet jósolt,
mindenki reménykedett, hogy a részvétel növelésével átbillenthető a mérleg. A
vasárnapi részvételi adatok alapján egyre
bizakodóbb lett a hangulat. Így még nagyobb volt a hidegzuhany, a Fidesz elsöprő győzelme.
Ami „természetesen” csak a kormányzó párt által végletekig eltorzított
rendszerben lehet elsöprő. Hiszen ezen
a választáson is – ha egy kicsivel is, de
mégis – az ellenzéki szavazók voltak többen. Bár a Fidesz a listán 48,83 százalékot
szerzett, a parlamenti helyeknek
mégis a 67,33 százalékát foglalja
el a jelenlegi állás szerint.
A választásokat felügyelő
nemzetközi szervezet súlyosan
elmarasztalta a kormányzó pártot,
mert szerintük a Fidesz média- és
pénzügyi túlsúlya miatt egyenlőtlen
volt a verseny.
Egyesek elkeseredettségükben tömeges csalást emlegetnek, mi azonban
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inkább az ellenzéki oldal hibáit vegyük
sorra. A pártok nyolc év alatt sem találták meg az ellenszerét ennek az igazságtalan választási rendszernek. Miközben
nyilvánvaló, hogy csak akkor lett volna
esély a Fidesz legyőzésére, ha a körzetek
jelentős részében egyetlen jelöltet állítanak, de az ellenzék képtelen volt egy
átfogó megegyezést létrehozni.
Hiába próbálták a civilek heroikus
asi_rendszer.pdf
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erőfeszítéssel
pótolni ezt a hiányosságot
és minden eszközzel propagálni az esélyes ellenzéki jelölteket, ez nem volt elég.
A Nyomtass te is! már a fél évvel ezelőtti indulásakor felismerte, hogy a kormány tudatosan szigeteli el a kistelepüléseket a független hírforrásoktól, hogy

így kizárólag a tömeges migrációval kapcsolatos félelemkeltő kampánya érje el
az itt élőket. Ennyi idő alatt azonban nem
tudtunk olyan erőteljes jelenlétet biztosítani az egész országban, hogy az ellensúlyozhatta volna a százmilliárdokból folytatott gyűlöletkampányt.
A Fidesz feltehetően a mostani győzelme után is folytatni fogja a független
média módszeres felszámolását. Ezért a
Nyomtass te is! mozgalom eltökélte, nem
fogja engedni, hogy a hatalom továbbra
is elzárja a kistelepüléseken élőket a valódi információktól. Szisztematikusan fogunk építkezni, hogy az ország legkisebb
településére is eljusson a hetente megjelenő újságunk.

Egyenlőtlen esélyek
Így működik a magyar
választási rendszer
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Forrás:www.zoom.hu
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A Fidesz parlamenti
mandátumainak
aránya

Már 700 ezernél is többen ismerik
a Nyomtass te is!-t
A Medián közvélemény-kutató országos reprezentatív mérése szerint a
Nyomtass te is! heti szamizdat újsággal a budapestiek 14 százaléka találkozott már, de a községekben élők 10 százaléka is így nyilatkozott.
Hosszú utat tettünk meg tavaly augusztus óta, amikor kiadtuk az első számunkat. A választások előtti héten csak központilag félmillió lapszámot nyomtunk ki,
és ehhez jön még az a sok-sok kis tétel,
amit az ország legkülönbözőbb településein önkéntes szimpatizánsok sokszorosítottak.
Ehhez a sikerhez nagyon sok ember
közös erőfeszítésére volt szükség. Rengetegen küldtek pénzt, papírt, használt
nyomtatókat, vagy maguk sokszorosították, szállították a saját költségükön a lapot.

A kampány finisében már több tucatnyian
indultunk naponta Budapestről az ország
legkülönbözőbb szegleteibe. Közeledvén
a választás napjához sok helyi jelölt és
pártaktivista is megértette, hogy közös a
célunk. Így sikerült elérni, hogy a nagyobb
városokban 20-30-40 ezer példányban
juthattunk el olvasóinkhoz. Köszönjük
mindenkinek, aki bármivel is segítette a
munkánkat! Szomorú, hogy olyan országban élünk, ahol erre van szükség, de amíg
ez a helyzet, nem fogjuk magukra hagyni
a kistelepülésen élőket.

A megfélemlítő és idegenellenes retorika, a
média elfogultsága és az átláthatatlan kampányfinanszírozás szűkítette a politikai vita
terét, és korlátozta a választókat abban, hogy
a teljes tájékozottság birtokában döntsenek –
közölte az EBESZ, a világ legnagyobb biztonsági szervezete, amely ellenőrizte a magyar
választások tisztaságát.
A közlemény egyebek mellett kitért arra
is, hogy akkora volt a Fidesz médiatúlsúlya,
és a kormány annyival többet kampányolhatott, hogy ugyan maga a választás tiszta volt,
egyenlő versenyről szó sincs.
Douglas Wake, a misszió vezetője úgy
fogalmazott: az április 8-i országgyűlési választásokat meghatározta, hogy az állam és a
kormánypártok anyagi forrásai között jelentős
átfedés volt, ami korlátozta a jelöltek lehetőségét arra, hogy egyenlő feltételek mellett
versengjenek.
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