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Hiába szavazták meg kétes körülmények 
között a parlamentben a rabszolgatör-
vényt, hiába magyarázza a Fidesz a saját 
híveinek, hogy ők csak jót akartak a 400 
túlóra lehetőségének bevezetésével, az 
agyondolgoztatott társadalom nem fo-
gadja el ezt az embertelen jogszabályt. 
Ezért zajlanak az egyre erősödő tiltakozá-
sok szinte megszakítás nélkül december 
eleje óta. Az elmúlt napok legfontosabb 
fejleménye, hogy a sztrájkelőkészítő bi-
zottságba tömörült 16 szakszervezet pon-
tosan megfogalmazta a rabszolgatörvé-
nyen is túlmutató követeléseit. Eszerint:

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 cafetéria 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.

Elutasítjuk 
a rabszolgatörvényt! 
Négy pontban a szakszervezeti követelések 

Hiába reménykedett a kormány, hogy a karácsony lecsillapítja a kedé-
lyeket. Nem így történt. A rabszolgatörvény elleni tiltakozás országossá 
terebélyesedett, és még nagyobb erővel folytatódik, mint decemberben.  
Az ellenállást hatékonyabbá teszi a pártok, a szakszervezetek és a civilek 
eddig soha nem tapasztalt együttműködése. 

SZAKSZERVEZETI
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FIATALOK A DEMOKRÁCIÁÉRT
DIÁKOK! FIATALOK! TALÁLJUNK EGYMÁSRA! 

CSATLAKOZZATOK!
www.facebook.com/groups/fiatalokademokraciaert 

Diákok, civilek vagyunk, hasonló gondolkodású fiatalokat keresünk, akik 
készek tenni a jövőnkért! Egy jövőért, amelyben

1. a kormány segíti a civilszervezeteket, nem ellehetetleníti azok munkáját;
2. nem a tanárnak kell krétát venni, ha tanítani akar;
3. a szociális törvények a rászorulókat segítik, nem pedig az utcára kényszerítik 

és kilakoltatják őket;
4. az átlagember meg tud élni a fizetéséből, és nincs arra kényszerítve, hogy 

külföldön vállaljon munkát;
5. a Családok Éve a családokról szól, a kormány a családi összetartozást erősíti, 

és nem 400 óra túlórát, 3 éves időkerettel kényszerít rájuk;
6. nem egy korrupcióból meggazdagodott gázszerelő lesz Magyarország 

leggazdagabb embere;
7. nem annyit érsz, amennyi pénzed van, hanem a tetteid számítanak;
8. nem űznek el egyetemeket és szabadon gondolkodó, értelmiségi fiatalokat az 

országból.

RÓLAD VAN SZÓ, TE SEM MARADHATSZ 
CSENDBEN! VÁRUNK!
Az Álljon meg az Oktogon!!! – Piknik az 5 pontért 
esemény szervezői
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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 megszavazott 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 utcá-

ra mennek az emberek. Folytatódnak az 
útlezárások és a világ 30 jelentős nagy-
városában Bécstől New Yorkig vállalnak 
szolidaritást az ott élő magyarok a hazai 
tiltakozókkal.

Tüntetések országszerte

Magyarországon mindenki túlórázik, má-
sodállásban dolgozik. Többet vállal az or-
vos, az ápoló, a tanár, a gyári munkás, az 
értelmiségi. Többet vállal, hogy meg tud-
jon élni, és miközben többet vállal, pont 
az életét veszti el, azt, amihez a megél-
hetés kell.

Ezrek, százezrek, milliók élnek úgy, 
hogy a megélhetésükhöz való gürcölés 
mellett pénz még talán jut, de idő a csa-
ládra, a barátokra, az esti sörözésre vagy 
egy mozira már nem. Gyerekek nőnek fel 

úgy, hogy csak hétvégén látják a szülei-
ket, vagy néha akkor sem.

A túlóra gyilkol, tönkreteszi az egész-
séget, tönkreteszi a jó életet. A rabszol-
gatörvényt nem véletlenül nevezték így 
el, a túlóra valóban egyenlő a rabszolga-
sággal.

Amikor a szokásos tömegen túli arcok 
jelentek meg az elmúlt hetekben az ut-
cán, amikor ott voltak a munkások, az al-
só-középosztály gyermekei, a külvárosok 
népe, akkor ők azért voltak ott, mert már 
nem bírják.

Ez köti össze az értelmiséget a kétkezi 
dolgozókat, a diákokat, és állítja szembe 
azokkal, akik a nép pénzéből dőzsölnek 
Ibizán, Dubajban meg hasonló helyeken.

Erre mondja azt a magyar társadalom 
egyre hangosabban, hogy: Elegünk van!

Forrás: www.merce.hu

A túlóra gyilkol

Aki nem érti, hogy a rabszolgatör-
vény miért vert ekkora vihart, az 
nem ebben az országban él.

Fogadalmat tettek az ellenzéki pártok

Közösen tettek fogadalmat január 3-án 
az Országház lépcsőjén a kormánnyal 
szembeni ellenállásra a DK, a Jobbik, 
az LMP, az MSZP, a Párbeszéd, valamint 
a Momentum politikusai, független or-
szággyűlési képviselőkkel kiegészülve. 
Vállalták, hogy együtt lépnek fel a ta-

valy év végén megfogalmazott öt pont 
megvalósításáért. Ennek megfelelően 
követelik a „rabszolgatörvény” azonnali 
visszavonását, a kevesebb rendőri túl-
órát, a független bíróságokat, az európai 
ügyészséghez történő csatlakozást és a 
független közmédiát.
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