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fogja szavazni azt a törvényjavaslatot,
amely a munka törvénykönyve módosításával lehetővé tenné, hogy háromévente
egyszer fizessék ki az embereknek a ledolgoztatott túlórát. Vagyis: ha
Hány órát dolgoztak hetente Európában 2017-ben?
átmegy a két fideszes parlamenti
képviselőnek, Kósa Lajosnak és
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37
benyújtott egyéni előterjeszté34 34
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se, akkor a munkáltatók akár há32
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rom évig is úgy dolgoztathatják
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a korábbinál lényegesen többet
az alkalmazottaikat, hogy azok
egyetlen fillért sem látnak belőle.
A szakszervezetek egyszerre hördültek fel a hír hallatán, s tiltakozási össztűz zúdul a kormányra.

Megoldotta a Fidesz a krónikus munkaerőhiányt. Szinte korlátlan túlóráztatási
lehetőséget ad a munkaadók kezébe.
Úgy tűnik, minden hiába, a kormány meg

Szlovákia

40

A munkavállalók elleni újabb merényletre készül az Orbán-kormány: úgy
módosítaná a munka törvénykönyvét, hogy minden alkalmazottat a végtelenségig lehetne túlóráztatni. A mostani 250 helyett évente akár 400
órát is, miközben azt évekig ki sem kell fizetni, ráérnének 36 havonként
elszámolni velük. Sokan már így is halálra dolgozzák magukat, a közlekedésben pedig egyenesen életveszélyes ennél többször kiküldeni az utakra az agyonhajszolt sofőröket – vélik a szakszervezetek.
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Rabszolgatörvény: Évente
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Franciaország

zés. Talán meglepő, hogy a kormányzati
kampányok legfontosabb célpontjai, a
„migránsok” csak a népesség 9 százaléka számára jelentik a legfontosabb és
további 12 százalék számára a második
legfontosabb problémát – az elvándorlás
miatti aggodalom tehát jócskán megelőzi
a bevándorlás miattit.
A Medián hozzáteszi: a problémák megMit tart Ön Magyarország legsúlyosabb problémájának?
ítélését csak mérsékelten befolyásolja a
az egészségügy helyzete
politikai hovatartozás,
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dául pártállástól fügkülföldre költözés
20
getlenül minden tára menekültek, migránsok
sadalmi csoportban
15
kiemelkedő gondnak
a munkaerőhiány
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számít. A legtöbb
az oktatásügy helyzete
10
további ügyben hasonlóan „szavaznak”
9
a lakáshelyzet
a kormánypárti és az
6
a szegénység
ellenzéki polgárok.
Forrás: Medián

Az októberben készült 1200 fős felmérésük szerint a listát az egészségügy vezeti
– minden második ember az egészségügy helyzetét tekinti a legsúlyosabbnak,
további minden ötödik pedig ezt tartja
a második legsúlyosabb problémának.
„Dobogós” helyezést ért még el a korrupció és az elvándorlás, a külföldre költö-
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Hollandia

Amikor azt kérdezték a közvélemény-kutatók, hogy „Mit tartanak a magyarok az ország legsúlyosabb megoldandó problémájának?”, akkor az
egészségügy mellett a korrupciót és az elvándorlást, vagyis a külföldre
költözést említették a legtöbben.

Nyomtasd, másold, terjeszd!

Németország

Az egészségügy katasztrofális
állapota miatt aggódnak a leginkább
a magyar emberek
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A Kossuth téren táboroznak
a CEU-ért tüntető diákok
Bár a diákok már szinte biztosak abban, hogy a kormány elüldözi Budapestről az ország legjobb egyetemét, a CEU-t, a tiltakozást nem hagyják
abba. Sőt, érlelődik a felismerés, hogy csak akkor lehetnek eredményesek, ha összefognak azokkal, akiknek más problémáik vannak.

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

A tüntető diákok sátrakat állítottak fel a
Parlament előtt, és december elsejéig
ott is maradnak. A tiltakozó megmozdulás szónokai közül Tamás Gáspár

Miklós filozófus arról beszélt, hogy „lesznek
még milliók is az utcán, amikor
világossá válik, hogy a szabadság ügye nem válik el a
mindennapi problémáktól”.
A CEU-n tanuló Szijjártó Imre azt mondta, hogy
tavaly a magyar társadalom szolidarított a CEU-val,
most itt az idő, hogy a CEU
szolidarítson a magyar társadalommal, és például a
szakszervezetekkel
való
együttműködést sürgette.

A kormány mégis befogadta
a köztörvényes bűnök miatt elítélt
macedón miniszterelnököt
Az uniós csatlakozás előtt álló Macedónia népe döbbenten nézi, hogy egy
tisztességes bírói eljárásban elítélt köztörvényes bűnözőt – Macedónia egykori korrupt miniszterelnökét – filmbe illő maffiamódszerekkel kimenekített
országukból Orbán Viktor, és menedékjogot adott neki Magyarországon.
„Az, hogy Nikola Gruevszki menekültstátuszt kapott Magyarországon, rossz hír
Macedóniának” – véli Marija Riszteszka,
a szkopjei CRPM nevű civil szervezet igazgatója, „hiszen a 2017-es
kormányváltás egyik mozgatója
éppen az volt, hogy az emberek
vissza akarták nyerni a hitüket abban, hogy az igazság végül mindig
győzedelmeskedik, és börtönben akarták látni a bűnösöket,
elsősorban a rendszer első emberét, Nikola Gruevszkit. Most, hogy
a volt
miniszterelnök
nem
kerül börtönbe, elveszni látszik az a remény is,

hogy valaha jogállam legyen Macedóniából.”
Gruevszkira még további fél tucat bírósági eljárás várt volna, súlyos korrupciós ügyek miatt. De mindezt, Orbán Viktornak köszönhetően, most megússza.
Az Európai Unió és a civilizált világ
magyarázatot vár arra, mi folyik Magyarországon. Hogyan teheti meg a
miniszterelnök, hogy jogszabályok
tömegét áthágva menedéket ad
egy közönséges bűnözőnek,
akit a saját népe éppen a
törvénytelen tettei miatt zavart el
a hatalomból.

Ötven évre emeli a Fidesz a hadkötelezettséget
Ezen a héten szavazott a parlament a hadkötelezettség 50 évre emeléséről. Németh Szilárd, a
Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára
szerint egyenesen sértésnek vennék a 40 felettiek,
ha háborús védelmi helyzetben rájuk nem számítanának.
„A 40 és 50 év közöttiek korosztálya a legnagyobb létszámú. A népi bölcsesség úgy tartja, ekkorra válnak férfivá az ifjak. Nekik nehezen tudná
bárki is bebizonyítani, sőt egyenesen sértésnek
vennék azt, hogy háborús védelmi helyzetben egy
45 éves magyar ember alkalmatlan lenne arra,
hogy megvédje családját, otthonát, hazáját. Eu-

rópában egyetlen országban sincs 40 évben maximálva a behívhatóság korhatára, ezt szintén a
hazai baloldal szabta ilyen alacsonyra” – közölte
Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára.
Fegyvergyártásba is kezdett Magyarország,
idén adták át a kiskunfélegyházi Arzenál fegyvergyárat, itt cseh licenc alapján gyártják a honvédség és a rendvédelmi erők számára a gépkarabélyokat, géppisztolyokat és pisztolyokat.
Németh arról is beszélt, hogy nem fogunk a
kézifegyverek gyártásánál megállni.
Forrás: www.hvg.hu
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Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

rabszolgaságot emleget, amelynek a
sofőrök leterheltsége miatt tragikus
következménye is lehet. A munkaerőhiány miatt ugyanis vélhetően a végtelenségig – de legalábbis évente 400
túlórát kimerítően – fogják hajszolni a
sofőröket, akik utasok ezreiért felelnek naponta. Ez nemcsak embertelen,
de az uniós előírásokkal is tökéletesen
szembemegy. A szakszervezetek közös akciósorozatot indítanak, amelyet
„levélcunamival” kezdenek: tömegével
ontják a kormányra és a fideszes képviselőkre a tiltakozó leveleket s a követelést: a két képviselő vonja vissza a
törvényi keretet adó javaslatát.

Forrás: www.hvg.hu

A kabinet tavaly egyszer már nekifutott ennek a javaslatnak, ám akkor végül
visszalépett. Az újrázásra most az a kormányzati magyarázat, hogy „a munkavállalók kérték”. Hogy érthető legyen: a
cinikus érvelés szerint a munkavállalók
érdeke, hogy még többet túlórázhassanak, ráadásul évekig ingyen.
A Magyar Szakszervezeti Szövetség
elnöke, Kordás László a Versenyszféra
és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma rendkívüli ülésének összehívását
kezdeményezte, a Vasutasok Szakszervezete, a Közúti Közlekedési Szakszervezet és az Egységes Közlekedési Szakszervezet is egyenesen modern kori

