Nyomtasd, másold, terjeszd!

A második legszegényebb ország
vagyunk az Európai Unióban

NYOMTASS TE IS!
www.nyomtassteis.hu

Összehasonlították az életszínvonalat az Európai Unióban és kiderült,
hogy már Románia is lehagyott minket. Csak Bulgária szegényebb nálunk.
Magyarországon az egy főre jutó tényleges fogyasztás mindössze 62 százaléka
volt tavaly az uniós átlagnak, ez ráadásul rosszabb az előző években mértnél
– derül ki az Eurostat, az európai statisztikai hivatal összesítéséből. Az életszínvonalat tekintve csak Bulgáriában ros�szabb a helyzet, ott 54 százalékos ez a
mutató, míg Horvátországban szintén 62
százalék. Figyelemre méltó, hogy amíg
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Romániában 2015-ben – amikor Magyarország 63 százalékon állt – ez az arány
58 százalékos volt, 2017-re már 68 százalékra nőtt.
Az unióban a leggazdagabbak a luxemburgi polgárok, az ő életszínvonaluk
az EU-átlag 132 százaléka. A nagyhercegséget Németország követi (122 százalék), a harmadik pedig Ausztria, 117
százalékkal.

Az egész országban terjed a tiltakozás
A rabszolgatörvény elleni felháborodással kezdődött, de egyre többen ismerték fel, hogy a Fidesz egész rendszerével van a baj. Ezért tüntetnek
együtt fiatalok és idősek, szakszervezetisek és egyetemisták, párttagok
és pártonkívüliek, akik mind ugyanazt kiabálják: „Elegünk van!”.

Forrás: www.hvg.hu

Bár a szakdolgozói kamara régóta kongatja a vészharangot, mostanra már
vészhelyzet alakult ki. Segítség híján
kétségbeesve keresik legalább a házon
belüli megoldásokat.
Miközben már most is több helyen
aggasztó méretű, 30 százalékos is lehet
az egészségügyi szakdolgozók hiánya,
hamarosan ismét több mint négyezer
dolgozó lép ki a rendszerből – derül ki
a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói
Kamara friss felméréséből. Ezzel szemben az egészségügyi szakképzést idén
ennek a létszámnak csupán a töredéke
kezdte meg. Még ha akadnak is olya-

nok, akik nem az iskolapadból lépnek
közvetlenül az egészségügyi pályára, a
szakadék ma már áthidalhatatlannak
tűnik. Nem beszélve arról, hogy a rendszerben dolgozók egészsége is veszélyben van.
– A középvezetők kérdőíves felmérésében visszaigazolást kaptunk arról, hogy
egy-egy szakdolgozónak akár négy-öt
ember feladatát is el kell látnia mindenféle ellentételezés, pótlék nélkül, és ha ezt
nem teszi meg, szankcionálják – mondja
Tóth Andrea, a kamara felnőttápolási
szakmai tagozatának vezetője.
Forrás: www.168ora.hu

Kiadja: eDemokrácia Műhely Egyesület
Székhely: 1097 Budapest, Drégely u. 11–19.
Kapcsolat: info.nyomtassteis@gmail.com

Szeretnéd, ha másokhoz is eljutna ez az újság?
Segíts benne! Jelentkezz, és megbeszéljük,
hogyan! info.nyomtassteis@gmail.com
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Felelős szerkesztő: L. László János
Facebook: www.facebook.com/nyomtassteis
web: www.nyomtassteis.hu

Illusztráció: Pápai Gábor – Népszava

Négyezer ápolót veszíthetünk el a következő években

Tíz napja tart, és nem áll meg a túlórakereteket radikálisan növelő rabszolgatörvény által kiváltott országos tiltakozási
hullám. A törvény elfogadása óta szombat kivételével Budapesten minden nap
többezres, esetenként tízezres tünteté-

sek zajlottak a Kossuth téren, a Hősök
terén, az MTVA Kunigunda utcai székházánál és a főváros számos más helyén.
A köztévé épületében súlyos atrocitások
érték az ellenzéki képviselőket. Többeket földre tepertek és kidobtak az épületből, holott a mentelmi joguk alapján
jogszerűen tartózkodtak ott. A tévében
nem olvasták be az ellenzék ötpontos
követelését, és hírt sem adtak az utcán
zajló eseményekről.
A megmozdulások a kisebb és nagyobb vidéki városokra is kiterjedtek.
Tüntettek Pécsen, Szegeden, Debrecenben, Győrben, Szombathelyen, Miskolcon, Gyöngyösön, Egerben, Békéscsabán. Dolgozók – szakszervezeti vagy
szakszervezettől független szervezésben – országszerte zártak le részlegesen
utakat, többek közt Pécsen, Győrben,
Veszprémben, Miskolcon és Bánrévén.
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Különböző pártok szervezésében
a következő napokban is országszerte
lesznek tüntetések. A szakszervezetek
a sztrájkok szervezésétől sem riadnak

vissza, ha a köztársasági elnök aláírja a
rabszolgatörvényt. Úgy tűnik, a lendület
karácsony után is kitart.
Forrás: www.merce.hu

„A magyarok ritkán dühösek,
de akkor nehéz lenyugtatni őket”
„Orbán önhittségben szenved” címmel
közölt véleménycikket a rabszolgatörvény elfogadását követő tüntetésekről az amerikai Bloomberg
hírügynökség. A lap felidézi,
hogy a döntés meghozatala
után rögtön több ezer ember
demonstrált Budapest utcáin, és vasárnap már hatalmas
tömegek vonultak az MTVA
székházához. A lap publicistája
szerint bár a magyarok ritkán mozdulnak, ha egyszer dühösek lesznek, akkor
nehéz lenyugtatni őket.

Judith Sargentini európai parlamenti képviselő szerint az új rabszolgatörvény csupán a jéghegy csúcsa a
tekintélyelvűségbe és állami
kontrollba zuhanó országban.
Számos fiatal Magyarország
elhagyására kényszerült, a
bevándorlással szemben pedig teljes tilalmat rendeltek el,
így Orbán Viktor miniszterelnök
fizetés nélküli túlórákra próbálja kényszeríteni a lakosságot a saját
maga által teremtett munkaerőhiány orvoslása céljából.
Forrás: www.hvg.hu

Ezentúl a kormány saját bírósága dönt majd a sorsunkról
A rabszolgatörvénnyel egy időben szavazta meg a parlament az úgynevezett
közigazgatási bíróságokról szóló törvényjavaslatot. Ezzel minden akadály
elhárult az elől, hogy a kormánynak
fontos ügyekben olyan bíróságok és
bírók döntsenek, akik teljes egészében
tőlük, ezen belül is az igazságügy-minisztertől függnek.
A döntés minden magyar ember életét befolyásolja, hiszen rengeteg helyzetben kerülünk kapcsolatba az állam
valamelyik hatóságával. Például amikor adót fizetünk, ingatlant vásárolunk,

építkezünk, autót adunk el vagy rendőrségi bírságot fizetünk.
Ezekben az ügyekben a közigazgatási bíróságok felállása után kevésbé leszünk biztonságban az állammal
szemben. Nem beszélve arról, hogy a
sztrájkokról, a tüntetésekről, a választásokkal és a közbeszerzésekkel kapcsolatos problémákról is ezek a bíróságok
döntenek majd. A tüntetők mellett már
az Európa Tanács is felszólította a köztársasági elnököt, hogy küldje vissza a
különbíróságok felállításáról szóló törvényt.
Forrás: www.444.hu, index.hu

AZ ELLENZÉK PETÍCIÓJA:

LE A RABSZOLGATÖRVÉNNYEL,
LE A PROPAGANDÁVAL!
5 KÖVETELÉS A SZABADSÁGÉRT
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A RABSZOLGATÖRVÉNY AZONNALI VISSZAVONÁSÁT!

A magyar dolgozók kizsigerelése, kiszolgáltatottá tétele teljes mértékben elfogadhatatlan! A szabálytalanul elfogadott rabszolgatörvényt
vonják vissza!

Állítsák helyre az igazságszolgáltatás függetlenségét!
Nem kérünk a Fidesz által irányított bírókból!
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Egy rendőrt se kötelezzenek többre, mint az európai uniós maximum!
Tartsa be a kormány a saját törvényeit! Értük is tüntetünk!
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KEVESEBB RENDŐRI TÚLÓRÁT!

FÜGGETLEN BÍRÓSÁGOKAT!

EURÓPAI ÜGYÉSZSÉGET!

Ha egy kormány nem csatlakozik az Európai Ügyészséghez, az felér
egy beismerő vallomással. Egy korrupciós ügy sem maradhat büntetlenül!

FÜGGETLEN KÖZMÉDIÁT!

Nem akarunk több pártállami propaganda-híradót látni! Követeljük a
sajtószabadság helyreállítását és a felelősök, a hírhamisító Papp Dániel
azonnali leváltását!

Ne hátráljunk, amíg a hatalom nem teljesíti a követeléseinket! Ne hátráljunk, amíg a hatalom elnyomja a dolgozó magyarokat és kilopja a szemünket!
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