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ORBÁN ÉS GYURCSÁNY NÉLKÜL JOBB LENNE A KÖZÉLET
BOTKA LÁSZLÓ INTERJÚJA A NÉPSZABADSÁGBAN
 Botka László sem Orbánból, sem Gyurcsányból nem kér. Az MSZP választmányi
elnöke újra indul a posztért, de azt továbbra sem árulja el, vállalja-e a
miniszterelnök-jelöltséget. Messiásra hiába vár a baloldal, de egy erős csapat
megtalálja majd a vezérét, és szerinte győzhetnek 2018-ban. Részletek a
Népszabadság interjújából.
– Miért indult újra választmányi elnöknek?
– A választmány dolga a választásra felkészülés, ezért az igazi feladatok a ciklus
második felében jönnek. Az általam is erősen támogatott új alapszabály
értelmében a választmány összetétele is változik, a 106 választókerület delegál
tagokat. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy a döntési szint és a helyi politikai tudás
összeérjen. A következő időszakban kell dönteni az MSZP választási
programjáról, politikai üzenetéről, szövetségi politikájáról, az előválasztás
lehetőségéről, menetéről. Aktív szerepet akarok vállalni ebben az
időszakban, hogy az MSZP győzelemre esélyes legyen 2018-ban, mert
meggyőződésem, hogy erre van esély.
– Mi a helyzet a hosszú távú stratégiával, amely szintén a választmány feladata?
– A mai magyar politikában két év elég hosszú távú stratégiát igényel. 2012
szeptemberétől 2013 decemberéig mást sem csináltunk, mint több ezer
oldalnyi választási programot írtunk. Tervezem, hogy ősztől ezeknek a
programoknak a felújítására van szükség, de új programokat nem kell írni.
Amit egészségügyben, oktatásban 2011-ben vállaltunk, az ma is vállalható
szakmailag és politikailag is. Ráadásul az Orbán-kormány az elmúlt két
évben nem kormányzott.
– Gyurcsány Ferenc az őszödi beszéd tízéves évfordulójára kiadott reakciójáról
mit gondol?
– Gyurcsány Ferenc nem a beszédbe bukott bele, még három évig kormányzott
a kiszivárgása után, az MSZP pedig sokszor szavazott neki bizalmat minden
lehetséges fórumon. Igazságtalan és óriási tévedés ilyen formában régi
csatákat újrajátszani. Mind Orbán, mind Gyurcsány nélkül jobb lenne a
közélet.

175 EZER ALÁÍRÁSNÁL TART
A LOPÁSGÁTLÓ NÉPSZAVAZÁS
A HÍR
 Az elmúlt hat év legsikeresebb népszavazási kezdeményezéseként értékelték
ellenzéki politikusok a Lopásgátló népszavazást. Az állami cégvezetők
bérplafonjának eltörlésével kapcsolatos kérdésére a hét közepéig már 175 ezer
támogató aláírás jött össze.
 Egy május elején készült reprezentatív közvélemény-kutatás megmutatta, hogy az
összes magyar 85 százaléka támogatja a bérplafon bevezetését, és a Fideszszavazóknak is a 83 százaléka ellenzi a kiugróan magas fizetéseket.
 Péntekig eldől, kötelezően kiírandó népszavazás lesz a kérdéséből, vagy az
Országgyűlés döntése marad, hogy kitűzi-e a referendumot. A kötelező kiíráshoz
200 ezer aláírás szükséges, 100 ezer aláírás felett pedig az Országgyűlésnek kell
határoznia, hogy kiírja-e a népszavazást.
 A népszavazás másik fontos témája Gőgös Zoltán MSZP-s képviselőnek a
földprivatizáció megakadályozását célzó kérdése, melyhez június 28-ig kell
összegyűjteni az aláírásokat.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Az MSZP a népszavazással megvédi a magyar földet a spekulánsoktól. Az állami
földek eladása az elmúlt 25 év legnagyobb gazembersége, hiszen a bérlők semmit
sem tartottak be a bérleti szerződésből, mégis ők váltak vásárlókká.
 Amikor az MSZP hatalomra kerül, minden egyes spekulánstól visszaveszi a földet, és
aki nem tudja bizonyítani, hogy adózott jövedelméből vásárolta azt, az ellen eljárás
indul, aminek a vége akár börtön is lehet. Aki legális bevételből vette a földet, az
visszakapja az árát.
 A népszavazás azért is fontos, mert ez erős üzenet a hatalomnak. Aki elégedetlen az
Orbán-kormánnyal, az igen szavazatával ezt végre kifejezésre is juttathatja. A
referendum Orbán-ellenes szavazás lesz.
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Nol.hu:
http://nol.hu/belfold/175-ezer-alairas-az-orban-habony-rezsim-ellen-1617037
2

EURÓPAI UNIÓS ELJÁRÁSOK
A FIDESZ-KORMÁNNYAL SZEMBEN
A HÍR
 Az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a
roma gyerekek iskolai szegregációja miatt. Lázár János szerint minden rendben
halad a romák felzárkóztatása terén, és az eljárás Brüsszel bosszúja.
 Az Európai Bizottság levelében sürgette a kormányt, hogy az egyenlő bánásmódra,
valamint az oktatásra vonatkozó jogszabályait hozza összhangba az egyenlőségről
szóló uniós irányelvvel, amely tiltja az etnikai származáson alapuló hátrányos
megkülönböztetést az oktatás területén.
 Brüsszel aggályosnak tartja a magyar jogszabályokat és azt az igazgatási gyakorlatot,
amelynek következtében a roma gyermekek aránytalanul magas számban járnak
szellemi fogyatékos tanulóknak szánt speciális iskolákba, valamint jelentős
hányaduk vesz részt elkülönített oktatásban a többségi iskolákon belül.
 Bár a kormány folyamatosan arról beszél, hogy mennyire elfogadhatatlannak tartják a
szegregációt, az elmúlt években semmi jelentőset nem tettek ez ellen. Az Európa
Tanács Rasszizmus és Intolerancia Elleni Európai Bizottságának elemzői szerint nem
nagyon látszik a hatása azoknak az állítólagos erőfeszítéseknek, amelyeket a magyar
kormány a szegregáció felszámolására tett.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA
 Tragikus, hogy az a Lázár János, aki polgármesterként még büszke volt az integrált
oktatást célzó hódmezővásárhelyi iskolamodellre, ma az elkülönítés mellett
kampányoló Orbán-kormány második embereként szinte örül az Európai Bizottság
eljárásának, mert így kormánya tovább építheti az EU-ellenes hangulatot.
 A magyar kormány nyíltan cigányellenes politikát folytat, szándékosan szegregál,
másodrendű állampolgárként kezel 800 ezer cigány honfitársunkat, és ezzel
kirekesztő, gyűlölködő hangulatot akar teremteni.
 Ez azonban nem maradhat így. Nem valami külső hatalom, hanem a magyarok
többsége fogja felszámolni roma honfitársai megbélyegzését. A magyarok ugyanis
jó szándékúak: nem akarnak senkit tönkretenni, és elborzadva nézik a romákra
kényszerített nyomort. A Fidesznek ez a taktikája nem hoz szavazatokat, a végén
pedig a tükörbe kell nézniük és fel kell tenniük a kérdést: megérte?
ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1095138-brusszel-uzent-stop-a-szegregacionak
MSZP: http://mszp.hu/hir/romellenes_szegregacio_megszolal-e_valaha_a_lelkiismeret
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ÚJABB ISKOLÁKAT VESZ EL AZ EMBEREKTŐL
A KORMÁNY
A HÍR
 Elfogadhatatlannak tartja az önkormányzati működtetésű iskolák államosítását a
Magyar Önkormányzatok Szövetsége, a Civil Közoktatási Platform és a Tanítanék
Mozgalom, ezért felszólították a kormányt, hogy mondjon le erről a tervéről.
 A szakmai szervezetek közleménye szerint a kormánynak a közoktatás átalakításával
kapcsolatos döntései semmibe veszik az önkormányzatiság, a helyi társadalom, és a
közösségek önrendelkezési jogának alapvető értékét. Elfogadhatatlannak tartják,
hogy a kormány az önkormányzatok és az iskolát használó közösségek érdekeit
figyelmen kívül hagyva és előzetes érdemi konzultáció nélkül államosítja a csaknem
2800, még önkormányzati működtetésű iskolát is.
 A tervezett teljes államosítással a települések minden lehetőségüket elveszítenék
arra, hogy érvényesítsék a helyi közoktatási érdekeket és gazdálkodjanak a saját
tulajdonukkal. Ugyanakkor a kormány további, az oktatás működtetését célzó
forrásokat von el az önkormányzatoktól.
AZ MSZP ÁLLÁSPONTJA


Az iskolák teljes államosítása sosem látott károkat okozna az oktatásában, ezért a
szocialisták egyetértenek azzal, hogy az intézmények maradjanak a települések és a
fővárosi kerületek kezelésében.



Több évnyi kudarcos „klikesítés” után a fideszes önkormányzatok is belátták, hogy a
helyzet tarthatatlan. Az oktatásban végrehajtott központosítás és a KLIK ámokfutása
már eddig is óriási károkat okozott, és látszik, hogy az állam alkalmatlan a feladatra.



Az iskolák csak akkor adhatnak gyermekeinknek korszerű és versenyképes tudást, ha
oktatási intézményeink önkormányzati fenntartásba kerülnek vissza.

ITT OLVASHAT TÖBBET A TÉMÁRÓL:
Népszava: http://nepszava.hu/cikk/1095240-tiltakozik-az-iskolak-allamositasa-ellen-azonkormanyzatok-szovetsege
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